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Leto XVII

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

Javni razpisi
Blago
Ob-2910/07
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: Avtomatski analizator za
testiranje krvi z reagenti, objavljen v Uradnem listu RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-35122/06, se popravi:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
12. Izjava, da zagotavlja s strani pro
izvajalca pooblaščen in usposobljen servis
za vso dobavljeno in montirano opremo.
S strani proizvajalca pooblaščen servis
lahko zagotavlja ponudnik sam ali pa s podizvajalcem.
V primeru, da ponudnik sam zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen servis
mora predložiti vse dokumente iz 10. in 20.
člena »Navodil ponudnikom za izdelavo po
nudbe«.
V primeru, da ponudnik zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen servis s podizvajalcem mora:
podizvajalec predložiti dokumente, listine, potrdila in izjave za izpolnjevanje pogojev iz 1., 3. in 13. točke 11. oziroma 20.
člena »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe«;
glavni izvajalec predložiti vse dokumente, listine, potrdila in izjave za izpolnjevanje
pogojev iz 10. in 20. člena »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe« razen iz 13.
točke 11. oziroma 20. člena »Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe«.
Ponudnik mora v ponudbi navesti vse
podizvajalce (naziv in sedež podjetja ter odgovorno osebo). Podatki se navedejo na
lastnih obrazcih.
Naročnik bo pogodbo sklenil z izbranim
ponudnikom (glavnim izvajalcem);
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 1. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor

Gradnje
Št. 005/07

Ob-3339/07
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
SI-8290 Sevnica, Slovenija, je na podlagi 76.
člena ZJN-1-UPB-1 sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb prispelih za javno naročilo
“Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save – Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica”, številka projekta
2002/SI/16/P/PE/008/2, po javnem razpisu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55 z dne
26. 5. 2006, Ob-14669/06 ter Uradnem glasilu
EU 2006/S 99-105891 z dne 26. 5. 2006.
Naročnik je ugotovil, da so prejete ponudbe nepravilne oziroma nesprejemljive,
saj se je po javnem odpiranju ponudb in na
podlagi pregleda in ocenjevanja ponudb ter
dveh sklepov Državne revizijske komisije za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil s št.
018-418/06-42-3378, z dne 13. 11. 2006 in s
št. 018-418/06-42-3779, z dne 11. 12. 2006,
ugotovilo, da ponudbe ne izpolnjujejo v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
2. 2. 2007.
Občina Sevnica
Št. 4305-73/2006
Ob-3354/07
Popravek
V obvestilu o naročilu za projekt Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav
električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007, Ob-37125/06 in
v Uradnem glasilu evropske skupnost št.
S 247 z dne 29. 12. 2006 objava 2006/S
247-265738, so bili navedeni roki za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, sprejem ponudb in datum odpiranja ponudb.
Na osnovi obrazložene vloge potencialnega ponudnika je naročnik spremenil
datume za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, za sprejem ponudb in datum
odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35.946 SIT.
Cena: 150 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642 SWIFT CODE
BSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007 ob 11. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 4305-72/2006
Ob-3355/07
Popravek
V obvestilu o naročilu za projekt Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav
električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006,
Ob-36094/06 in v Uradnem glasilu evropske
skupnost št. S 244 z dne 22. 12. 2006 objava 2006/S 244-261569, so bili navedeni
roki za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, sprejem ponudb in datum odpiranja
ponudb.
Na osnovi obrazložene vloge potencialnega ponudnika je naročnik spremenil
datume za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, za sprejem ponudb in datum
odpiranja ponudb.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 23.964 SIT.
Cena: 100 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bi
strica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642 SWIFT CODE
BSLJSI2X.
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.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 11. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Storitve
Št. 260-7/06-26

Ob-3395/07

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 132 z dne 15. 12.
2006, Ob-35094/06, za izvedbo JN »najem
dolgoročnega kredita« po odprtem postopku
v skladu s 23. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) (v
nadaljevanju: ZJN-1A) naročnik, skladno z
določbo 77. člena ZJN-1A, izdaja odločitev
o zavrnitvi vseh ponudb.
Naročnik bo po dokončnosti odločitve o
zavrnitvi vseh ponudb skladno z določbo
1. točke prvega odstavka 28. člena Zakona
o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06;
v nadaljevanju ZJN-2) izvedel postopek za
oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji, v katerega bo vključil vse ponudnike, ki so oddali ponudbo v okviru JN »najem dolgoročnega kredita« in ki izpolnjujejo
pogoje za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-2911/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna
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oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-04/2006-07/2.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala za potrebe Državnega zbora po
sklopih: 1. papir in karton, 2. grafični material, 3. tonerji za fotokopirne stroje, 4.
tonerji za laserske tiskalnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 312.969,45 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop št. 1: Contal d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Fajon, Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-62-120, faks 01/43-62-123, elektronska pošta: prodaja@contal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 117.317,43 €; najnižja ponudba 117.317,43 €, najvišja ponudba
117.317,43 €.
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 sklop št. 2: Contal d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Fajon, Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-62-120, faks 01/43-62-123, elektronska pošta: prodaja@contal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49.651,35 €; najnižja ponudba 49.651,35 €, najvišja ponudba
49.651,35 €.
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 sklop št. 3: Anderwald d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Privšek, Brodska
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-27-340, faks 01/51-27-345, elektronska pošta: sasa@anderwald.si, internetni
naslov: www.anderwald.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33.012,16 €; najnižja ponudba 33.012,16 €, najvišja ponudba
33.378,99 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop št. 4: Pavlin d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Branka Kočar, Grič 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-28-300, faks 01/24-28-305, elektronska pošta: pavlin@pavlindoo.si, internetni
naslov: www.pavlindoo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61.937,17 €; najnižja ponudba 61.937,17 €, najvišja ponudba
69.698,36 €.

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:
DZ-044-04/2006-07/2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32203/06 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.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-2912/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, kontaktna oseba: Irena Fijauž, Mladinska ulica 13,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-34-40,
faks 02/228-34-49, elektronska pošta: tajnistvo@os-bi.kks.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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-2007.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga za potrebe šole po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena 90%,
– plačilni rok 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1. skupina:
– ERA-SV. d.o.o., Ptuj;
– Žito d.d., Ljubljana;
– Droga Kolinska d.d.
2. skupina:
– Žito d.d., Ljubljana;
– Pekarna Postojna d.o.o.;
– DON DON d.o.o.
3. skupina:
– ERA SV d.o.o., Ptuj;
– Droga kolinska d.d.;
– Opoj d.o.o. (sokovi).
4. skupina:
– Mlekarna Celeia d.o.o.;
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
– Agroind Vipava 1894 d.d., Vipava;
– Ledo d.o.o. (sladoledi).
5. skupina:
– Mesarija in predelava mesa Stevan
Babič s.p., Maribor;
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor;
– Kikel Milan s.p., Maribor.
6. skupina:
– Ledo d.o.o., Ljubljana;
– Pitus d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana.
7. skupina:
– Pitus d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– Intersad d.o.o.
8. skupina:
– Pitus d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– Intersad d.o.o.;
– Adolf Vrecl (jabolka).
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena v evrih:
1. skupina: 3.066,45 (delno), 7.755.26;
2. skupina: 30.795,28, 36.700,50;
3. skupina/I.:
2.763,71
(delno),
16.417,16;
skupina/II.: 5.808,99 (delno), 8.041,82;
4. skupina:
10.186,78
(delno),
45.369,43;
5. skupina: 57.993,24, 69.242,30;
6. skupina: 3.227,73 (delno); 4.747,57;
7. skupina. 11.577,59, 17.150,49;
8. skupina: 2.380,00, 8.576,82.
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:
15. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33679/06 z dne 1. 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: 29. 1. 2007.
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
Ob-2914/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-00, faks 01/369-57-83, elektronska pošta: Barbara.zgonc@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-240/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pisarniškega pohištva za nove
prostore Upravnega sodišča v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63.007,59 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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-240/2006: MZG
d.o.o., kontaktna oseba: Dora Vodičar, Ob
Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/518-57-50, faks 01/507-40-79, elektronska pošta: Mzg.salon@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63.007,59 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: 430-240/2006.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2007.
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: 29. 1. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2925/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 100-2006/JNB.
II.5) Kratek opis: tovorne prikolice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,500.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno (90 točk);
3. garancijsko dobo (5 točk);
5. dobavni rok (5 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 100-2006/JNB: Man-at,
d.o.o., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,688.600 SIT brez
DDV oziroma 98.850,77 € brez DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 100-2006/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 117-118/06 z dne
17. 11. 2006, Ob-32182/06.
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: 30. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-3097/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prenova varnostnega
omrežja GKO Pošte Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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:
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javno naročilo št. 88/B: S & T Hermes Plus
d.o.o., Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,440.996,52 SIT
(139.546,80 €).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29173/06 z dne 20. 10. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-3142/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba
Martin Kavka, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-68-50, faks
+386/1/478-68-56,
elektronska
pošta:
martin.kavka@gov.si, internetni naslov:
http://www.mz.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.24.40.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 437-102/2006-12.
II.5) Kratek opis: nakup laboratorijske
opreme, ki vključuje dobavo, montažo in
zagon na različnih lokacijah v Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 395.000 EURO.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9601001-01-07-0002: Chemass d.o.o., kontaktna oseba Emil Skočir,
Baznikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/427-75-60, faks +386/1/427-75-60,
elektronska pošta emil.skocir@chemass.si,
internetni naslov: www.chemass.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 399.067,91 EURO.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 437-102/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 102-103 z dne
6. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Prehodni vir 2004/016-710.01.07.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 1. 2007.
Ministrstvo za zdravje
Ob-3258/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: tajništvo Petra Arnold,
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/480-61-00, faks 02/471-31-57, elek-

Stran

824 /

Št.

11 / 9. 2. 2007

tronska pošta: Suzana.Zugelj@danica-vogrinec.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: 1/05.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano po sklopih:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava – sveža,
IV. jabolka,
V. jajca,
VI. mleko in mlečni izdelki,
VII. zamrznjena zelenjava,
VIII. zamrznjeni izdelki,
IX. ribe in morski sadeži,
X. meso in drobovina,
XI. mesni izdelki,
XII. perutninsko meso,
XIII. olja in rastlinske maščobe,
XIV. začimbe,
XV. čaji,
XVI. splošno prehrambeno blago I.,
XVII. splošno prehrambeno blago II.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 570,000.000 SIT za obdobje 3 let.
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:
sklop I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: Žito prehrambena industrija
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,661.320,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop II. mlevski izdelki in testenine: M.M.
Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9241 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,692.274,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop III. sadje in zelenjava – sveža: PAF
d.o.o., Industrijska ulica 20, 2230 Lenart.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,586.973,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop IV. jabolka: PAF d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 645.575 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop V. jajca: M.M. Kaučič d.o.o., Gornji
Ivanjci 21, 9241 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 461.125 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop VI. mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000
Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,713.983,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop VII. zamrznjena zelenjava: ERA-SV
d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,301.728,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop VIII. zamrznjeni izdelki: ERA-SV
d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,681.050,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop IX. ribe in morski sadeži: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,620.817,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop X. meso in drobovina: Mesarstvo Kristjan Nikl s.p., Betnavska cesta 122, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,808.475 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop XI. mesni izdelki: Mesarstvo Kristjan
Nikl s.p., Betnavska cesta 122, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,240.377,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop XII. perutninsko meso: Pivka d.d., Neverke 30, 6257 Pivka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,720.836,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop XIII. olja in rastlinske maščobe: ERASV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,225.383,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop XIV. začimbe: ERA-SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 530.125,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop XV. čaji: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 694.349,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop XVI. splošno prehrambeno blago I.:
ERA-SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,146.840,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop XVII. splošno prehrambeno blago II.:
Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,734.530,33 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 87 z dne 19. 8.
2005, Ob-22590/05.
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: 2. 2. 2007.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Gradnje
Št. 4301-50/2006
Ob-2915/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Jožica Ložar, univ.
dipl. prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/478-42-72, faks 01/478-43-28,
elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
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: 4301-50/2006.
II.5) Kratek opis: VIZ Višnja Gora – rekonstrukcija objekta Zajčeve Vile (izdelava projektne in tehnične dokumentacije,
upravni postopek, gradbena, obrtniška,
strojna in elektro instalacijska dela ter
dobava in montaža opreme).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 292.104,82 EUR oziroma 70,000.000
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. 4301-50/2006: postopek
oddaje javnega naročila se je zaključil z
obvestilom o zaključku postopka javnega
naročila z zavrnitvijo vseh ponudb.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 619.050
EUR, najvišja ponudba 619.050 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-50/2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-35054/06.
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: 29. 1. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-412/2006/13
Ob-3098/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za obnovo
kuhinje na Kotnikovi, št. 430-412/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa so gradbena, obrtniška, strojna in
elektroinštalacijska dela pri obnovi obstoječe kuhinje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-412/2006: Tipo
investicijske gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Miklič, Kardeljeva pl. 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/56-61-018,
faks +386/1/56-82-790, elektronska pošta:
tipo-inz@siol.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,038.859,04 SIT
(104.485,31 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:
– rušitvena in gradbena dela: delež:
15%,
– ključavničarska in obrtniška dela: delež: 12%,
– montažna dela: delež: 7%,
– okna, stene in vrata: delež 16%,
– keramičarska dela: delež: 12%,
– slikopleskarska dela: delež: 7%,
– elektroinštalacije: delež: 8%,
– el. inštalacije – šibkotočna oprema:
delež: 3%,
– strojne inštalacije: delež: 14%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-412/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne 13. 10.
2006, Ob-28387/06.
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: 31. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 76/07
Ob-3237/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
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: 45.26.27.00-8, dodatni predmeti:
33.11.10.00-1.
II.5) Kratek opis: adaptacija prostora
in nakup RTG aparata za Travmatološko
kliniko – Poliklinika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 237.856,78 EUR oziroma 47,500.000
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32649/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: v zahtevanem roku
za predmetno javno naročilo ni prispela nobena ponudba. Na podlagi prvega odstavka
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78. člena ZJN-1 se javno naročilo ne odda
nobenemu ponudniku.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana

Storitve
Ob-2916/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
Ljubljana, tel. 300-39-14, faks 300-39-11.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-22/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja in najem
Ethernet povezav ter dostop v omrežje
Internet.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: 1. sklop izgradnja in najem Ethernet povezav med centralno lokacijo in oddaljenimi lokacijami ZD Ljubljana:
Datacenter d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 101.120 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: 2. sklop dostop v omrežje Internet na centralni lokaciji in oddaljenih
lokacijah ZD Ljubljana: Sinfonika d.d., Motnica 7, Trzin.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34.745,15 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32204/06 z dne 17. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-2924/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 13-1A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: agencija za oblikovanje
marketinških materialov.
II.5) Kratek opis: agencija za oblikovanje marketinških materialov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
30,000.000 SIT brez DDV oziroma
125.187,78 € brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Ekonomsko najugodnejša ponudba za 1.
sklop glede na:
– ceno (maksimalno št. točk je 50) in
– kreativna rešitev oblikovanja letnega
poročila (maksimalno št. točk je 50).
Kreativno rešitev bo komisija, sestavljena iz predstavnikov Pošte Slovenije, ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– povezanost med osnutkom izdelka in
njegovim namenom uporabe (0–10 točk),
– kompleksnost rešitve (0–10 točk) –
ocenjuje se tudi predlog prikaza dveh jezikovnih variant letnega,
– poročila ter izvedljivost osnutka,
– idejna zasnova, kreativna rešitev (0–30
točk).
Ekonomsko najugodnejša ponudba za 2.
sklop glede na:
– ceno (maksimalno št. točk je 50) in
– kreativna rešitev scenarija za korporativni oglas (maksimalno št. točk je 50).
Kreativno rešitev bo komisija, sestavljena iz predstavnikov Pošte Slovenije, ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– povezanost med osnutkom izdelka in
njegovim namenom uporabe (0–10 točk),
– kompleksnost rešitve (0–10 točk),
– idejna zasnova, kreativna rešitev (0–30
točk).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 38-2006/JNS.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17555/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik izbora najugodnejšega ponudnika ni opravil, ker je
prejel same nesprejemljive ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 1. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-2937/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in varstvo
lokalnih cest ter izvajanje zimske službe
v Občini Tišina v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45.902,19 EUR ali 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 70%,
– reference – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/06: Cestno podjetje Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Janez
Kučan, Lipovci 256b, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 02/530-45-10, faks 02/521-13-37,
elektronska pošta: info@cp-ms.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50.000 EUR ali
11,982.000 SIT, najnižja ponudba 50.000
EUR, najvišja ponudba: 57.586,38 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35157/06 z dne 15. 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: 7. 9. 2006.
Občina Tišina
Št. 122-027/2006 5200
Ob-2951/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Marija Lokovšek, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-890, faks
03/42-65-862, elektronska pošta: marija.lokovsek@celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 17.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dnevna priprava toplih obrokov prehrane (okrog 210/dan) za
potrebe javne kuhinje za občane Mestne
občine Celje, ki so upravičeni do toplega
obroka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/2006-S: Gostinstvo Celje
d.o.o., kontaktna oseba: Štefan Gruškovnjak, Ribarjeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-18-55, faks 03/426-18-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,700.000 SIT oziroma
115.590 EUR (brez DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29459/06.
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: 31. 1. 2007.
Mestna občina Celje
Ob-3240/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc
Jamšek, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks
01/478-23-41, 01/478-23-40, elektronska
pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov:
http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.

Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.80.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 034/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: izvedba jezikovnih tečajev za uslužbence Ministrstva za zunanje zadeve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 034/2006 MZZ: Panteon
College d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Toporišič, Škrabčeva 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-32-20, faks 01/280-32-30,
elektronska pošta: info@panteon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 633.700 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: 034/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 9130 120-32251/06 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: 31. 1. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-3242/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc
Jamšek, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks
01/478-23-41, 01/478-23-40, elektronska
pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov:
http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 78.10.00.00-8, dodatni predmeti:
78.20.00.00-9, 78.21.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 036/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: tiskarske storitve in
blago ob protokolarnih dogodkih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 036/2006 MZZ: Littera
picta d.o.o., Rožna dolina c. IV/32-34, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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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. 036/2006 MZZ: Eurograf
d.o.o., Štrbenkova cesta 6, 3320 Velenje,
Slovenija.
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. 036/2006 MZZ: Birografika Bori d.o.o., Linhartova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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: 036/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 9129 120-32250/06 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: 31. 1. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-3243/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc
Jamšek, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks
01/478-23-41, 01/478-23-40, elektronska
pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov:
http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 64.12.11.00-1, dodatni predmeti:
64.12.12.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 041/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: izvedba storitev mednarodne ekspresne dostave dokumentiranih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 034/2006 MZZ: DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o., Špruha 19, 1236
Trzin, Slovenija.
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: 041/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 9724 132-35044/06 z dne 15. 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: 31. 1. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-3351/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Suzana Stražar,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-00, faks 01/478-90-21.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
77.10.00.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga 1 B – storitve, kategorija storitve 27, predmet: druge storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: upravljanje in vzdrževanje
hidromelioracijskih sistemov.
II.5) Kratek opis: predmet oddaje naročila
je upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov v letu 2006 in 2007 v 6.
sklopu: centralni in gorenjski in 7. sklopu:
obalno-kraško-notranjski.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom; s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 za 6. sklop: centralni in
gorenjski: Kmetijstvo Vipava d.d., kontaktna
oseba: Herman Ušaj, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-24-41, faks 05/330-24-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9,22 SIT
– 0,04 EUR, najvišja ponudba 500.000 SIT
– 2.086,46 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 za 7. sklop: obalnokraško-notranjski: ISAN 12 d.o.o., kontaktna
oseba: Iztok Kleinbencetl, Dekani 271, 6271
Dekani, Slovenija, tel. 05/631-02-20, faks
05/639-53-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): najnižja ponudba 90 SIT
– 0,38 EUR, najvišja ponudba 525.000 SIT
– 2.190,79 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 948/06/P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 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.7) Drugi podatki: naročnik je javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, saj v
predhodno izvedenem odprtem postopku za
6. sklop: centralni in gorenjski ni prejel ponudbe, za 7. sklop: obalno-kraško-notranjski
pa je prejel nepravilno ponudbo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 2. 2007.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-3383/07
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: Slobodan Ugrinovski, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.23.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-320/06.
II.5) Kratek opis: obnova bolnišničnega
informacijskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PINNA, d.o.o., Geršakova ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 22,665.600 SIT, najnižja
ponudba: 22,665.600 SIT, najvišja ponudba:
40,320.000 SIT.
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-320/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18527/06 z dne 30. 6. 2006.
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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: 2. 2. 2007.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/340/2007
Ob-3210/07
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:
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: aneks št. 2 k pogodbi
št. 1011/2005 (sprememba cene).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,127.226,87 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(d) je nujno potrebno zaradi skrajno nujnih primerov, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 214/2006: Mikomi d.o.o., Plešičeva ulica 37, 1000 Ljubljana, Slovenija; Maksim
d.o.o., Trg Celjskih knezov 2, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna oseba: Štefan Miholič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,127.226,87 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 214/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 34,127.226,87 SIT.
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.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Gradnje
Ob-3141/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Oddelek za komunalne zadeve,
tel. 01/724-20-22, v roke: Primož Tonkli,
e-pošta: primoz.tonkli@domzale.si, faks
01/721-40-05.
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:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik izgradnja mostu čez Pšato v Dragomlju.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dragomelj
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja mostu čez Pšato v Dragomlju,
AB konstrukcija, dolžina približno 15 m,
širina približno 10 m.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV: med
200.000 in 230.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: začetka postopka
oddaje 18. 4. 2007; začetka gradnje: 20. 6.
2007, zaključka gradnje: 25. 8. 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8) Dodatne informacije: dela bodo obsegala tudi rušenje obstoječega mostu in
prestavitev obstoječih komunalnih vodov.
Predvideno merilo je najnižja cena.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: sredstva za izvedbo bodo zagotovljena v proračunu Občine Domžale.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 2. 2007.
Občina Domžale

Št. 005/07
Ob-3338/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
SI-8290 Sevnica, Slovenija, v roke: Roman Perčič, tel. +386/7/816-12-00, e-pošta: roman.percic@obcina-sevnica.si, faks
+386/7/816-12-10.
Internetni naslov naročnika: www.obcinasevnica.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:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: odvodnja in čiščenje odpadnih voda
v povodju Spodnje Save – Čistilna naprava
in kanalizacijski sistem Sevnica.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Sevnica, Slovenija.
Šifra NUTS: SI006.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
projekt Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Sevnica obsega izgradnjo čistilne
naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi
objekti v dolžini 10.200 m. Izvajalec bo
izvedel naslednje naloge:
1. izdelava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja,
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izdelava Projekta za izvedbo,
4. izdelava Projekta izvedenih del,
5. izgradnja objektov in
6. poskusno obratovanje.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
7,484.500 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: zaključka gradnje
1. 10. 2010.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1 Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada, projekt št.
2002/SI/16/P/PE/008/2.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:

Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Občina Sevnica

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-2917/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730, v roke: Blanka Šmit, e-pošta:
blanka.smit@zagorje.si, faks 03/56-64-011.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zagorje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN-TACT
d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Ludvik Fain, tel. 041/650-806, e-pošta: intact@siol.net, faks 03/56-69-083.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): IN-TACT d.o.o., Cesta
20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ludvik Fain, tel.
041/650-806, e-pošta: in-tact@siol.net, faks
03/56-69-083.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za kuhinjo OŠ Ivana Kavčiča in vrtca na Izlakah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za kuhinjo
OŠ Ivana Kavčiča in vrtca na Izlakah.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29842000.
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:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 30. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe,
predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo skupina
ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo morala predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem bodo natančno opredeljene naloge
in odgovornosti posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in 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),
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike),
– pooblastila za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike),
2. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo naročniki ne smejo sodelovati.
IIl.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;
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Dokazilo:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe): izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni
imel neporavnanih obveznosti
in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/P
ali
1.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik): izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem
naročilu ni imel neporavnanih obveznosti
in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/SP,
2. ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel dve istovrstni dobavi in montaži – v
posamični vrednosti posla najmanj 73.000 €
brez DDV.
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: 7. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 3.
2007 ob 13. uri; v sejni sobi na sedežu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu,
navedenem v prilogi Al.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom.

Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila je rok za vložitev
zahtevka za revizijo 10 dni.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 1. 2007.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-3138/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386(0)1/369-52-00, v roke: Barbara
Zgonc, e-pošta: barbara.zgonc@gov.si, faks
+386(0)1/369-57-83.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mp.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: ministrstvo ali kateri koli
drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z
njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za izbor usposob
ljenih dobaviteljev pisarniškega pohištva
za potrebe pravosodnih organov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraji dobav bodo
določeni v drugih fazah izvedbe javnega
naročila.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik bo usposobljenost priznal za dva
ločena sklopa:
Sklop 1: Standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo;
Sklop 2: Pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško pohištvo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
3) Količina ali obseg: količine bodo določene v drugih fazah postopka oddaje javnega naročila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121200.
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3) Količina ali obseg: količine bodo določene v drugih fazah postopka oddaje javnega naročila.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega 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:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da kandidat nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta
javnega naročila (partnerska pogodba).
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2 (v primeru partnerskih ponudb mora
vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj); Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja;
2. kandidat ima poravnane davke in prispevke (v primeru partnerskih ponudb mora
vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj); Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima poravnane vse davke in prispevke;
3. kandidat je registriran za opravljanje
dejavnosti pod šifro 36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega (v primeru partnerskih ponudb
mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj). Dokazilo: razvidno iz izpiska iz
sodnega registra in obrazca A-4 prijava;
4. ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja; Dokazila: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s
podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
II.2.4) Pridržana naročila: 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: 2.
Največje število: 10.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Merilo za sklop 1: V primeru, da bo naročnik prejel več kot 10 prijav za sklop 1
od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje bo izbral 10 kandidatov,
ki bodo prijavili najvišjo skupno vrednost
referenc. Kandidat lahko prijavi reference

za obdobje zadnjih treh letih (2004, 2005
in 2006) za uspešno opravljene dobave tipskega (standardnega) pisarniškega pohištva
poljubnim naročnikom (končnim kupcem) pri
čemer posamezna dobava ne sme biti nižja
od 10.000 EUR.
Merilo za sklop 2: V primeru, da bo naročnik prejel več kot 10 prijav za sklop 2 od
kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje bo izbral 10 kandidatov, ki
bodo prijavili najvišjo skupno vrednost referenc. Kandidat lahko prijavi reference za obdobje zadnjih treh letih (2004, 2005 in 2006)
za uspešno opravljene dobave pisarniškega
pohištva iz masivnega lesa izdelanega po
meri poljubnim naročnikom (končnim kupcem) pri čemer posamezna dobava ne sme
biti nižja od 5.000 EUR.
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.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-12/2007.
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: 11. 3. 2007  do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi naročnika je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o priznanju sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 1. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 81/07
Ob-3340/07
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) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za
javna naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
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III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) 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: javno naročilo za nakup kardiološkega RTG aparata (DSA) s pripadajočo
adaptacijo prostorov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup kardiološkega RTG aparata (DSA)
s pripadajočo adaptacijo prostorov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.24.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.21.51.43.
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. obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Obrazec 01 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
20006-/S/217-232953 z dne 15. 11. 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:
17. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri upravi za javna plačila, št.
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 ob 10.
uri.
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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 11. uri v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljub
ljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-3352/07
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: Bojan Pahor, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-58-424, faks 01/43-72-070, elektronska pošta: bojan.pahor@mail.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20-336-335/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava posebej izdelanih
čevljev po skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19313300-6.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19313300-6.
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 25 do št. 31.
3) Obseg ali količina 17.750 EUR.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
19313300-6.
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 32 do št. 38.
3) Obseg ali količina: 76.153 EUR.
Sklop št. 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19313300-6.
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 39 dalje.
3) Obseg ali količina 104.440 EUR.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II2.1) Celotna količina ali obseg: 198.343
EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2007 in/ali konec
14. 4. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izjava o solventnosti poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ostalo lastne izjave.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20-336-335/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2007.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 3. 2007 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2007
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 2. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-3371/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, v vednost: Adelija Franca, SI-6000

Koper, tel. +386/5/664-63-30, e-pošta: adelija.franca@koper.si.
Internetni naslov naročnika: www.ko
per.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava električne energije za javno
razsvetljavo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mestna občina Koper.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Koper.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 40100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
električne energije za javno razsvetljavo za
celotno območje Mestne občine Koper – ca.
8.750.000 kWh.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 1. 4. 2007, zaključek: 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
12.000 EUR.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. registracija za opravljanje razpisane
dejavnosti;
2. dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti.
Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
1. izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, ni pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine
(velja za fizične osebe), sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese ES v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES in pranje denarja;
2. izjava ponudnika, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, kadar z njegovimi posli iz drugih
razlogov upravlja sodišče, je opustil poslov-
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no dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju;
3. izjava ponudnika, da proti ponudniku
ni uveden postopke prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava ponudnika, da je ponudnik izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov
v skladu z zakonskimi določbami države,
kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;
2. izjava ponudnika, da ima zagotovljene
ekonomske in finančne sposobnosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava ponudnika, da je pri dajanju informacij,
zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49.
člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih
ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.
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: številka: 354-28/2007,
številka javnega naročila: JN-B-2/2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 3. 2007.
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.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Koper, Verdijeva 10, sejna soba.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
To je okvirni sporazum: ne.
To je neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 1. 2007.
Mestna občina Koper

Gradnje
Ob-3244/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste R1-121/1221
Trbovlje–Hrastnik od km 0,290 do km 0,620
(1. etapa).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1221 cesta R1-221 Trbovlje–Boben–Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija ceste R1-121/1221 Trbov
lje–Hrastnik od km 0,290 do km 0,620
(1. etapa).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste R1-121/1221 Trbovlje–Hrastnik od km 0,290 do km 0,620 (1. etapa).
Ocenjena vrednost brez DDV: 521.922,04
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev:
izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 26. 3. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 3. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 1. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 961-01/2007
Ob-3252/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Šušteršič-Kobal, tel.
+386/1/474-56-61, faks +386/1/474-52-12,
v roke: Jana Šušteršič-Kobal, e-pošta:
natasa.polanc@zpiz.si.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.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).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava;
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbeno obrtniška preureditvena
dela ter dobava in montaža notranje opreme
v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ZPIZ,
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška preureditvena dela
ter dobava in montaža notranje opreme v
pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45213100, dodatni predmet(-i): 36121000.
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:
– obnovitvena dela,
– močnostne elektroinstalacije,
– klimatizacija in prezračevanje, ogrevanje in hlajenje,
– dobava in montaža notranje opreme v
pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 6. 2007, zaključek 10. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 66.000 EUR, z veljavnostjo do
15. 9. 2007.
2. lzjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20
dni po preteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku,
v višini 9% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik bo opravljeno delo in vgrajen
material plačal po izstavljenih mesečnih
situacijah, potrjenih s strani naročnika, na
transakcijski račun izvajalca v roku 60 dni
po prejemu situacije.
Naročnik bo dobavo in montažo notranje opreme plačal v roku 30 dni od dneva
prejema računa, ki ga po prodajalec izstavil
po podpisu primopredajnega zapisnika po
končani dobavi in montaži, na transakcijski
računa izvajalca.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
ponudnik lahko v razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki na trgu ponuja storitve
predmetnega javnega naročila in izpolnjuje
vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.
člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo,
s katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence.
2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence fizičnih oseb.
3. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
4. Izjava ponudnika o poravnanih obveznostih, s katero izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča
za pridobitev podatkov iz ustreznega BON
obrazca (BON 1/P oziroma BON 1/SP za
samostojne podjetnike).
5. Izjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
6. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega revizorja na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
2. Referenčna lista ponudnika z navedbo vsaj 3 različnih naročnikov, pri katerih je
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
predmetnega javnega naročila izvajal gradbeno obrtniška preureditvena dela, skupaj z
referenčnimi potrdili naročnikov.
Referenčna potrdila naročnikov so lahko
fotokopije.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– spodaj navedena merila:
Merila

1. Skupna ponudbena cena
2. Skupna garancijska doba

Ponderiranje

90
10

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-01/2007.
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:
28. 2. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da takrat naročniku posreduje tudi podatke o polnem in točnem naslovu firme in
identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 3.
2007 ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
Prejšnja objava v zvezi z istim naročilom: Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6797/06.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 110-1/07
Ob-3393/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.dars.si.
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: DDC svetovanje inženiring,
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Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče,
internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba protihrupnih ograj na levi
strani HC H2, odsek 0632 – HC Pesnica–
Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
levi strani HC H2, odsek 0632 – HC Pesnica–Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba protihrupnih ograj na levi strani
HC H2, odsek 0632 – HC Pesnica–Maribor.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
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: izvedba protihrupnih ograj na levi strani HC H2,
odsek 0632 – HC Pesnica–Maribor, ki obsega:
– APO L3, dolžine 308 m in višine 3 m,
– OAPO L5, dolžine 220 m in višine
4 m,
– APO L6, dolžine 240 m in višine
2,50 m,
– APO L8, dolžine 171 m in višine 3 m.
Ocenjena vrednost brez DDV: 824.152,90
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
65 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 29.600 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
lzjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.

Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 1,000.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 988.000 EUR.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih istovrstnih del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
(izvedba protihrupnih ograj), pri vsaj enem
javnem naročilu v vrednosti vsaj 820.000
EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih, vsako
v vrednosti vsaj 410.000 EUR. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, ki jih navaja v seznamu, da je dela po
pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in
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strokovne kvalifikacij za kadre, predvidene
za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo
del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti
odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot
dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom
77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri, iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo absorpcijskih panelov, ki jim mora priložiti potrdila o
ustreznosti (za zvočno izolacijo, absorbcijo
zvoka, mehanske karakteristike materiala
in konstrukcije kot celote in za zahteve iz
smernic za načrtovanje, gradnjo in ohranitev
konstrukcij zaščite pred hrupom).
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
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: 2006/000561.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacije ali za dostop do dokumentacije:
14. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 104,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 3.
2007 ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

Stran

836 /

Št.

11 / 9. 2. 2007

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-3457/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/471-26-01,
+386/1/471-23-07, faks +386/1/471-16-37.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-07, Matjaž Šoba, faks
+386/1/471-16-37.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-07, Matjaž
Šoba, faks +386/1/471-16-37.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije v glavno vložišče, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: II. etapa prenove objekta Kadetnice
– izvedba GOI del.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vojašnica Generala Maistra Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniško instalacijskih del na prenovi objekta Kadetnice
v Mariboru.
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: izvedba
vseh gradbenih, gradbenoobrtniških, restavratorskih in instalacijskih del, vključno z
ureditvijo okolja (ključ v roke).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 EUR,
– izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV in
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– izjavo banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 6% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: realizacijo izvedenih del bo
investitor plačeval na način, kot je podrobneje opisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava o nekaznovanosti za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,
– potrdilo o tem, da je registriran za dejavnost, ki je predmet tega naročila,
– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaj
ali likvidacijski postopek,
– izkaz poslovnega izida za leto 2005,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– potrdilo o poravnanih davkih,
– izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih, pred objavo
tega obvestila,
– kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam,
– izjave ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo v skladu z vsebino iz
razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije;
– seznam strokovnjakov in dokazila o
izpolnjevanju zakonskih pogojev le-teh, v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS-3/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) 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:
ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo do 23. 3. 2007 do 9. ure, na podlagi
predhodne najave po tel. +386/1/471-23-07
oziroma faksu +386/1/471-16-37.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 do 9. ure
v glavno vložišče Ministrstva za obrambo.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 3.
2007, MO-SGN,Vojkova 61, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom 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.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Storitve
Št. 961-02/2007
Ob-3254/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Šušteršič – Kobal,
tel. 01/47-45-661, faks 01/47-45-212, v
roke: Jana Šušteršič-Kobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za prenovo, rekonstrukcijo in
nadomestno gradnjo poslovnega objekta
ZPIZ OE Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne in tehnične dokumentacije za prenovo, rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo poslovnega objekta
ZPIZ OE Maribor.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74200000, dodatni predmet(-i): 74232000.
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:
– pridobitev lokacijske informacije, skladno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne dokumentacije, projektnih pogojev oziroma/in
soglasij v skladu s 50. členom ZGO-1, da
bo naročnik lahko pridobil gradbeno dovoljenje,
– izdelava projektne dokumentacije v
skladu s 35. členom ZGO-1,
– izvajanje projektantskega nadzora med
samo gradnjo objekta,
– izdelava celotne tehnične dokumentacije v skladu z 39. členom ZGO-1 (v sodelovanju z izvajalcem GOI del).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 8.000 EUR, z veljavnostjo do 31. 7.
2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe z vključenim DDV, ki
mora veljati do 28. 2. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek
na osnovi izstavljenih računov za posamezne opravljene storitve, račune pa bo plačal
v roku 30 dni od dneva prejema računa.
Izvajalec bo izstavljal posamezne račune
na naslednji način:
a) v višini 45% pogodbene vrednosti ob
predaji PGD ter pridobitvi vseh soglasij h
gradbenemu dovoljenju,
b) v višini 30% pogodbene vrednosti ob
predaji PZI, PZR,
c) v višini 15% pogodbene vrednosti po
izvršitvi projektantskega nadzora in predaji
celotne tehnične dokumentacije,
d) v višini 10% pogodbene vrednosti ob
izpolnitvi vseh pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja ter uspešni predaji objekta
naročniku oziroma uporabniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
ponudnik lahko v razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki na trgu ponuja storitve
predmetnega javnega naročila in izpolnjuje
vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42.

člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo,
s katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence.
2. lzjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence fizičnih oseb.
3. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
4. lzjava ponudnika o poravnanih obveznostih, s katero izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča
za pridobitev podatkov iz ustreznega BON
obrazca (BON 1/P oziroma BON 1/SP za
samostojne podjetnike.
5. lzjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja, da
ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika o vpisu v imenik pri
poklicni zbornici, s katero izjavlja, da je vpisan v imenik pri poklicni zbornici (ZAPS ali
IZS).
2. lzjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
3. Referenčna lista ponudnika z navedbo naročnikov, za katere je v zadnjih treh
letih pred objavo predmetnega javnega naročila izdelal celotno projektno dokumentacijo za objekte neto površine najmanj
3.000 m2/objekt, skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov. Ponudnik bo izpolnil navedeni pogoj, če bo iz referenčne liste in referenčnih potrdil razvidno, da je izdelal celotno
projektno dokumentacijo za vsaj 3 objekte
neto površine najmanj 3.000 m2/objekt (lahko vse tri pri istem naročniku ali pri več različnih naročnikih).
Referenčna potrdila naročnikov so lahko
fotokopije.
4. Seznam strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni
za nadzor kakovosti. Odgovorni projektanti
morajo biti vpisani v imenik poklicne zbornice (ZAPS ali IZS), kar bo naročnik preveril
sam.
5. Dokazilo ponudnika o zavarovanju
pred odgovornostjo za škodo (fotokopija police), v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. I. RS, št. 110/02).
6. Izjava ponudnika (obrazec ponudba),
da zagotavlja izvedbo del na naslednji način:
– začetek del je najkasneje 10 dni od
dneva veljavnosti pogodbe;
– pridobitev lokacijske informacije, skladno z 42. členom ZGO-1 in vse potrebne dokumentacije, projektnih pogojev oziroma/in
soglasij v skladu s 50. členom ZGO-1 ter
predaja PGD najkasneje 60 dni od dneva
veljavnosti pogodbe, predaja vseh PZR, PZI
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načrtov v nadaljnjih 30 dneh po potrditvi
PGD načrtov s strani naročnika oziroma njegovega pooblaščenca;
– projektantski nadzor: ves čas gradnje
objekta;
– izdelava tehnične dokumentacije: najpozneje do tehničnega pregleda objekta
(predvidoma do 31. 12. 2008).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; ZGO-1.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena cena
2. reference ponudnika
3. mednarodne in domače
nagrade odgovornega
projektanta na področju
arhitekture
4. pridobitev certifikata
ponudnika za standard
iso 9001 ali enakovredno

Ponderiranje

60
20

10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-02/2007.
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:
5. 3. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu firme in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 3.
2007 ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
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Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-3256/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Helena Pleslič, tel. 01/300-99-22, e-pošta:
nabava@dars.si, faks 01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, tel.
01/300-99-67.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje strokovnih in svetovalnih storitev na področju komuniciranja in
strateškega marketinga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 11.
Glavni kraj izvedbe: področje RS.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: delo na področju komuniciranja in
strateškega marketinga s posebnim poudarkom na področju komuniciranja z
uporabniki avtocest, priprava strokovnih
podlag za komunikacijske načrte, strokovna dela pri organizaciji dogodkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74141600.
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:
8.000 ur.
Ocenjena vrednost brez DDV: 205
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 6.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik financira storitev
iz lastnih sredstev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudnik lahko nastopa
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samostojno ali kot partner v skupini gospodarskih subjektov.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
priznanje osnovne sposobnosti, ki jih določata prvi in tretji odstavek 42. člena ZJN-2.
Ponudnik mora podati številko vpisa v
sodni ali drugi register.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: obrazec BON-1/P in bančno potrdilo o plačilni
sposobnosti za zadnje 6-mesečno obdobje.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
seznam najvažnejših opravljenih storitev v
zadnjih treh letih.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference ponudnika

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 000624/2006.
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:
26. 3. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,04 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna, ponudniki pa jo zahtevajo na elektronskem naslovu nabava@dars.si.
Plačilo se nanaša na razpisno dokumentacijo v pisni obliki. Če ponudnik želi
razpisno dokumentacijo v pisni obliki mora
predhodno izvesti vplačilo na TRR naročnika št. 06000-0112292446 pri Banki Celje
in potrdilo o plačilu skupaj z zahtevo po posredovanju dokumentacije poslati po faksu
01/300-98-78 oziroma po elektronski pošti
na naslov: nabava@dars.si.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 13. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana, kletna sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov potrebujejo pooblastilo za zastopanje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: DARS d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
DARS d.d.
Ob-3350/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Lučka
Letič, tel. 01/589-18-40, v roke: Lučka Letič, e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, faks
01/589-18-41.
Internetni
naslov
naročnika:
www.slovenia.info.
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:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve prevajanja in lektoriranja –
javno naročilo je razdeljeno na 15 sklopov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila so storitve prevajanja in lektoriranja. Javno naročilo je
razdeljeno na 15 sklopov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300, dodatni predmet(-i): 74831520.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 100.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podpisana in žigosana menica z menično izjavo
in pooblastilom za izpolnitev, izdana skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila mora znašati najmanj 45 dni po prejemu računa. Avansnih
plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: če prijavo za priznanje sposobnosti odda skupina kandidatov, bo morala ta skupina naročniku predložiti podpisan
pravni akt o skupni izvedbi naročila takoj po
prejemu obvestila o oddaji naročila. Vsebino
pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila določa razpisna dokumentacija.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava o osnovni sposobnosti kandidata – kandidat oziroma njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja iz 42. člena ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava kandidata, da zoper kandidata
ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije ali postopek,
katerega namen je prenehanje poslovanja
kandidata (v primeru, da je kandidat pravna
oseba ali s.p.).
– Izjava kandidata, da ima kandidat poravnane vse davke in prispevke, ki jih je
dolžan poravnati.
– Izjava, da je kandidat ekonomsko in
finančno sposoben izvesti javno naročilo.
– Izjava kandidata, da ima poravnane
vse obveznosti do podizvajalcev v prejšnjih
postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Vsak prevajalec in vsak lektor mora imeti
na razpolago naslednjo opremo:
– tehnična oprema: telefon, osebni računalnik,
– programska oprema: Microsoft Office (Outlook, Word, Excell) oziroma druga
ustrezna programska oprema, dostop do
interneta.
Kandidat poda izjavo o opremljenosti
prevajalca oziroma lektorja. Kandidat mora
zagotavljati osnovni dobavni rok za prevajalce, in sicer: 5 prevajalskih strani (po 1500
znakov brez presledkov) v 24 urah od prejema posamičnega naročnikovega naročila.
Kandidat navede prevajalce in lektorje, ki
jih prijavlja, ter navede, za katere sklope jih
prijavlja, k temu obrazcu pa kandidat priloži
kratke življenjepise prevajalcev in lektorjev,
iz katerih bo razvidna njihova izobrazba,
delo in izkušnje. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni prevajalci in lektorji so
razvidni iz razpisne dokumentacije. Prijavi je
potrebno priložiti izjavo o poznavanju dela
z zahtevanimi računalniškimi programi za
prijavljene prevajalce in lektorje.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.

IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/2007-JR-LL.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 5. 3. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: lucka.letic@slovenia.info,
tel. 01/589-18-40, faks 01/589-18-41, internetni naslov: www.slovenia.info.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo je mogoče vložiti v vseh fazah oddaje
javnega naročila, skladno z Zakonom o reviziji postopkov oddaje javnih naročil.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Slovenska
turistična organizacija, Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-40,
e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, faks
01/589-18-41,
internetni
naslov:
www.slovenia.info.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Slovenska turistična organizacija
Ob-3378/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in
podeželje, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/478-92-75,
v roke: Bojan Bajde, e-pošta: javnarocila.aktrp@gov.si, faks +386(0)1/478-92-06.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.arsktrp.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za izvajanje kontrole
na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike v letih 2007–2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 5,500.000
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
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 letno,
– kontrola navzkrižne skladnosti: 1.800
letno,
– kontrola površin z daljinskim zaznavanjem: 4.000 letno.
Okvirni sporazum bo sklenjen za vsakega od navedenih sklopov. Navedene količine
predstavljajo okvirne letne količine in lahko
bistveno odstopajo glede na potrebe naročnika in zahteve EU. Naročnik se z okvirnim
sporazumom ne zavezuje naročiti takšne
količine storitev pri posameznem sklopu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) 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.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,700.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2010.
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.
Ocenjeni stroški brez DDV: 800.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2010.
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Sklop št. 3
Naslov: Kontrola površin z daljinskim zaznavanjem.
1) Kratek opis: kontrola površin z daljinskim zaznavanjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
3) Količina ali obseg: naročnik predvideva, da bo letno izvedenih 4.000 kontrol
površin z daljinskim zaznavanjem.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,000.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2010.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: kontrola površin in živali,
– sklop 2: kontrola navzkrižne skladnosti,
– sklop 3: kontrola površin z daljinskim
zaznavanjem.
Ocenjena vrednost brez DDV: 5,500.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za posamezen sklop bančna garancija
ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 20.000 € (v primeru, če se prijavlja za dva sklopa 40.000
€, v primeru prijave za tri sklope pa 60.000
€) z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb.
Naročnik bo od izbranega ponudnika
zahteval, da v roku 10 dni od podpisa pogodbe predloži bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti na način, opredeljen
v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo glede na
sukcesivna naročila naročnika. Naročnik bo
na podlagi mesečnega obračuna in pravilno
izstavljenega računa za pretekli mesec, račun plačal 30. dan od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da kandidat
nastopa s partnerji ali podizvajalci: pogodba
o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba ali pogodba s podizvajalcem).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ali vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Ad 1) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
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pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
9. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Ad 9) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Minimalna zahtevana tehnična zmogljivost za sklop 1:
– merilna tehnika za izmero površin na
terenu (praviloma diferencialni GPS-i, največ 3 leta stari ortofoto posnetki, laserski
razdaljemeri, merilna kolesa...);
– najmanj 50 diferencialnih GPS z natančnostjo vsaj 0,8 metra, ki imajo možnost prenosa podatkov preko bluetootha,
EGNOS korekcije, RTK in naknadne obdelave podatkov;
– 50 prenosnih računalnikov za pripravo
in izpis zapisnika na kraju kontrole (minimalne zahteve glede tehničnih zmogljivosti
prenosnih računalnikov v prilogi);
– 50 prenosnih tiskalnikov za tiskanje zapisnikov na kraju kontrole;
– 50 digitalnih fotoaparatov za fotografiranje poljin na terenu;
– prostori-pisarne za zajem podatkov, za
prenos podatkov iz terena v skupno aplikacijo, za sestanke s strankami na najmanj 15
različnih lokacijah enakomerno razmeščenih na območju Slovenije;
– zmogljivi računalniki z dostopom na internet za naknaden vnos podatkov s terena
– vsaj en računalnik na dva kontrolorja;
– vsak kontrolor mora imeti za terensko
delo na razpolago službeno ali svoje vozilo;
– vsaj 100 kontrolorjev;
– kontrolorji morajo uporabljati uradni jezik RS; komunikacija med naročnikom in
izvajalcem poteka v slovenskem jeziku;
– predavatelje za šolanje kontrolorjev
bo zagotovil brezplačno naročnik, ustrezno
opremljeno dvorano za 120 udeležencev, tri
tedne po osem ur, pa bo zagotovil izvajalec,
ki bo stroške za navedeno vključil v ceno
storitev.
Kolikor ponudnik odda tudi ponudbo tudi
za druge sklope, se pogoji ločeno presojajo
za vsakega od sklopov, uporaba istih kapacitet za več sklopov ni mogoča (pojasnilo: če
naročnik potrebuje npr. 100 kontrolorjev za
en sklop, isti kontrolorji ne morejo sočasno
opravljati dela še na drugem sklopu, isto
vozilo se upošteva le na enem prijavljenem
sklopu itn.).
Naročnik bo sklope oddal po vrstnem
redu, kot so zapisani.
Ad 2) Razvidno iz obrazca A11: Kapacitete.
3. Minimalna zahtevana tehnična zmogljivost za sklop 2:
– 20 digitalnih fotoaparatov za fotografiranje poljin na terenu;
– prostori-pisarne za zajem podatkov, za
prenos podatkov iz terena v skupno aplikacijo, za sestanke s strankami na najmanj 15

različnih lokacijah enakomerno razmeščenih na območju Slovenije;
– zmogljivi računalniki z dostopom na internet za naknaden vnos podatkov s terena,
vsaj en računalnik na dva kontrolorja;
– usposobljenost kadrov za delo z računalnikom;
– vsak kontrolor mora imeti za terensko
delo na razpolago službeno ali lastno vozilo;
– predavatelje za šolanje kontrolorjev bo
zagotovil brezplačno naročnik;
– ustrezno opremljeno dvorano za izobraževanje 25 udeležencev, deset delovnih dni po osem ur, bo zagotovil izvajalec,
ki bo stroške za navedeno vključil v ceno
storitev;
– vsaj 20 kontrolorjev;
– kontrolorji morajo imeti vsaj V. stopnjo
izobrazbe;
– kontrolorji morajo uporabljati uradni jezik RS, komunikacija med naročnikom in
izvajalcem poteka v slovenskem jeziku.
Kolikor ponudnik odda tudi ponudbo tudi
za druge sklope, se pogoji ločeno presojajo
za vsakega od sklopov, uporaba istih kapacitet za več sklopov ni mogoča (pojasnilo: če
naročnik potrebuje npr. 100 kontrolorjev za
en sklop, isti kontrolorji ne morejo sočasno
opravljati dela še na drugem sklopu, isto
vozilo se upošteva le na enem prijavljenem
sklopu itn.).
Naročnik bo sklope oddal po vrstnem
redu, kot so zapisani.
Ad 3) Razvidno iz obrazca A11: Kapacitete.
4. Minimalna zahtevana tehnična zmogljivost za sklop 3:
– 10 prenosnih računalnikov za hitri terenski ogled in zajem podatkov na terenu
(minimalne zahteve glede tehničnih zmogljivosti prenosnih računalnikov v prilogi);
– 10 digitalnih fotoaparatov za fotografiranje poljin na terenu;
– 10 osebnih računalnikov za fotointerpretacijo v pisarni (minimalne zahteve glede
tehničnih zmogljivosti računalnikov v prilogi);
– barvni tiskalnik za tiskanje zapisnikov;
– 5 diferencialnih GPS sprejemnikov za
izmero refernčnih točk (v skladu z navodili
»Guidelines for best practice and quality
checking of ortho imagery, Doc. 2402/2005«
oziroma zadnja veljavna izdaja);
– prostori-pisarna(-e) za zajem podatkov,
za prenos podatkov iz terena v skupno aplikacijo, za sestanek s stranko;
– programska in strojna oprema za obdelavo satelitskih posnetkov na podlagi sledečih predpisov in navodil: »Common technical specifications for the 2007 campaign of
remote-sensing control of area-based subsidies, Doc. 6388/2006« ter nacionalni dodatek, »Guidelines for best practice and quality
checking of ortho imagery, Doc. 2402/2005«
in »Technical recommendations for the 2006
campaign of remote-sensing control of areabased subsidies, Doc 5608/2006« part: 1-5,
oziroma zadnja veljavna izdaja teh dokumentov;
– izkušnje z daljinskim zaznavanjem,
izkušnje z uporabo satelitskih posnetkov,
izkušnje s fotointerpretacijo;
– poznavanje obdelave satelitskih posnetkov (OuickBird, SPOT, OrbView);
– kontrolorji morajo uporabljati uradni jezik RS, komunikacija med naročnikom in
izvajalcem poteka v slovenskem jeziku;
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– vsak kontrolor mora imeti za terensko
delo na razpolago službeno ali svoje vozilo;
– vsaj 10 kontrolorjev;
– v razpisni dokumentaciji je potrebno
podrobno predstaviti postopek kontrole z
daljinskim zaznavanjem iz katerega bo razvidno poznavanje narave dela;
– podrobne zahtevane tehnične zmogljivosti, ki jih je potrebno upoštevati, so navedene v sledečih dokumentih:
– »Common technical specifications
for the 2007 campaign of remote-sensing control of area-based subsidies, Doc.
6388/2006« ter nacionalni dodatek,
– »Guidelines for best practice and
quality checking of ortho imagery, Doc.
2402/2005«,
– »Technical recommendations for the
2006 campaign of remote-sensing control of
area-based subsidies, Doc 5608/2006.
Kolikor ponudnik odda ponudbo tudi za
druge sklope, se pogoji ločeno presojajo za
vsakega od sklopov, uporaba istih kapacitet
za več sklopov ni mogoča (pojasnilo: če
naročnik potrebuje npr. 100 kontrolorjev za
en sklop, isti kontrolorji ne morejo sočasno
opravljati dela še na drugem sklopu, isto
vozilo se upošteva le na enem prijavljenem
sklopu itn.).
Naročnik bo sklope oddal po vrstnem
redu, kot so zapisani.
Ad 4) Razvidno iz obrazca A11: Kapacitete.
5. Kadrovski pogoji (veljajo za vse razpisane sklope):
– kontrolorji morajo imeti vsaj V. stopnjo
izobrazbe;
– kontrolorji morajo uporabljati uradni
jezik RS;
– usposobljenost kadrov za delo z računalnikom;
– kontrolorji morajo imeti opravljen vozniški izpit B kategorije.
Kadrovski pogoji za posamezen sklop:
Kadrovski pogoji sklop 1:
– ponudnik mora zagotoviti ob času izvajanja kontrol vsaj 50 oseb, ki imajo opravljeno preverjanje znanja ZUP, kar dokazujejo
s potrdilom o opravljenem izpitu iz poznavanja ZUP, ki je bilo izdano pri pristojnem
organu RS;
– od vodje projekta se zahteva najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju vodenja
podobnih projektov;
– pri vodenju projekta mora sodelovati
oseba z najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju kmetijstva (poznavanje slovenskih predpisov s področja izvajanja ukrepov
kmetijske politike);
– pri vodenju projekta mora sodelovati
oseba z najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju geodezije (poznavanje slovenskih
geodetskih standardov, osnovnega geodetskega sistema, poznavanje GPS tehnologije...).
Kadrovski pogoji sklop 2:
– ponudnik mora zagotoviti ob času izvajanja kontrol vsaj 20 oseb, ki imajo opravljeno preverjanje znanja ZUP, kar dokazujejo
s potrdilom o opravljenem izpitu iz poznavanja ZUP, ki je bilo izdano pri pristojnem
organu RS;
– od vodje projekta se zahteva najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju vodenja
podobnih projektov;
– pri vodenju projekta mora sodelovati
oseba z najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju kmetijstva (poznavanje sloven-

skih predpisov s področja izvajanja ukrepov
kmetijske politike).
Kadrovski pogoji sklop 3:
– ponudnik mora zagotoviti ob času izvajanja kontrol vsaj 5 oseb, ki imajo opravljeno preverjanje znanja ZUP, kar dokazujejo
s potrdilom o opravljenem izpitu iz poznavanja ZUP, ki je bilo izdano pri pristojnem
organu RS;
– od vodje projekta se zahteva najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju vodenja
podobnih projektov;
– pri vodenju projekta mora sodelovati
oseba z najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju kmetijstva (poznavanje slovenskih predpisov s področja izvajanja ukrepov
kmetijske politike).
Ad 5) Razvidno iz obrazca A11: Kapacitete.
6. Referenčni pogoj (za sklop 1):
– Ponudnik mora imeti izkušnje s koordinacijo terenske izvedbe vsaj 50 ljudi na širšem teritoriju, ki je primerljivo s Slovenijo.
7. Referenčni pogoj (za sklop 2):
– Ponudnik mora imeti izkušnje s koordinacijo terenske izvedbe vsaj 20 ljudi na širšem teritoriju, ki je primerljivo s Slovenijo.
8. Referenčni pogoj (za sklop 3):
– Ponudnik izkaže, da ima izkušnje z
daljinskim zaznavanjem, izkušnje z uporabo satelitskih posnetkov, izkušnje s foto
interpretacijo.
Vrednost vsake od referenc pod 6, 7 in 8
mora presegati 10.000 € brez DDV.
Ad 6, 7 in 8) Razvidno iz obrazca A4:
Prijava (točka 1.6 reference, v zahtevani
količini, kakovosti in obsegu).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: AKTRP-KONTROLA-4300-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 017 – 019752 z dne 25. 1. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Drugi: Priloge so lahko v angleškem jeziku.
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: 26. 3.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo, morebitne popravke/spremembe/dopolnitve in dodatna
pojasnila glede razpisne dokumentacije
in vse ostale informacije v zvezi z javnim
naročilom je mogoče dobiti na internetni
strani naročnika v rubriki javna naročila:
http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/.
Vprašanja v zvezi z javnim naročilom
se postavljajo na e-poštni naslov: javnarocila.aktrp@gov.si.
Vsa dodatna pojasnila bodo objavljena
na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu naročnikove odločitve.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in podeželje
Št. 45002-9/2007
Ob-3379/07
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/.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) 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, številka:
45002-9/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: 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.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope:
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,
– organiziranje in izvedba prevozov z
mini-busi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: predvideva se ca.
1.200 celodnevnih najemov avtobusov, ca.
200 celodnevnih najemov mini-busov in ca.
600 x udeležba vodičev pri prevozu.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvideva se ca. 1.200 celodnevnih najemov
avtobusov, ca. 200 celodnevnih najemov
mini-busov in ca. 600 x udeležba vodičev
pri prevozu.
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 t.j. do 1. 8. 2007.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 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: mesečna plačila, 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 skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, 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.
2.1 Pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima ponudnik v skladu z veljavno
zakonodajo licenco za opravljanje prevozov
potnikov na območju Republike Slovenije
in licenco za organizacijo turističnih aranžmajev, katere mu je na podlagi izpolnjevanja pogojev podelila Gospodarska zbornica
Slovenije.
2.2. Pisna izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ima ponudnik spričevalo neodvisnega organa, ki potrjuje usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi
standardi za zagotovitev sistemov vodenja
kakovosti (kot npr. ISO 9001:2000), ali enakovredna potrdila, ki jih izdajo organi s sedežem v drugih državah članicah EU ali
druga dokazila o enakovre-dnih ukrepih za
zagotavljanje kakovosti.
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
prisilne poravna-ve, 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 20/2006; 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.
20/2006; 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. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih v neprekinjenem obdobju 12
mesecev zadovoljivo opravil najmanj 600
prevozov z avtobusi,
Dokazilo:
Seznam naročnikov z naslovi in kontaktnimi osebami ter število za te naročnike
opravljenih prevozov.
Naročnik bo upošteval izključno zaključene storitve po pogodbi.
Opomba: ponudnik pripravi lasten seznam.
2. Ponudnik mora obvezno predložiti seznam 20 avtobusov in najmanj 5 mini-busov s katerimi razpolaga in bo razpolagal, v
času izvedbe pogodbe, ki ustrezajo tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije in
v katerem mora biti navedeno:
– proizvajalec,
– tip vozila,
– leto izdelave vozila,
– prevoženi kilometri.
Dokazila: izpolnjen, podpisan in žigosan
priložen originalni obrazec.
3. Kadrovski pogoji
3.1. Ponudnik mora imeti 20 poklicnih voznikov, katere navede v seznamu, v katerem
mora biti navedeno:
– ime in priimek,
– delovno mesto,
– skupna delovna doba,
– delovna doba na sedanjem delovnem
mestu,
– številka vozniškega dovoljenja.
Na zahtevo naročnika pa dostaviti kopije
vozniških dovoljenj.
Ponudnik mora zagotoviti varnostno preverjanje voznikov.
Dokazila: izpolnjen, podpisan in žigosan
priložen originalni obrazec.
3.2. Ponudnik mora po potrebi zagotoviti
možnost turističnega vodenja v angleškem
in/ali francoskem jeziku, ter pisno podati izjavo o aktivnem znanju angleškega in/ali
francoskega jezika za vodiče. Ponudnik
izpolni pogoj: z 10 dvojezičnimi vodiči ali
ustrezno kombinacijo znanja jezikov pri čemer lahko ponudi tudi ločeno znanje jezikov
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(10 vodičev za angleški jezik, 10 vodičev za
francoski jezik).
Pogoj: oseba za opravljanje turističnega
vodenja mora imeti državni izpit za turistično vodenje pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Dokazila: izpolnjen, podpisan in žigosan
priložen originalni obrazec.
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: 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:
2007/S-19-022330 z dne 27. 1. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 3. 2007 do 8.30.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 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: 13. 3.
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 EU, 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:
2. 2. 2007.
Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Logistični center za
predsedovanje Slovenije Evropski uniji

Št.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 6/34
Ob-2921/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava skuterjev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedeži poslovnih
enot Pošte Slovenije.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bila nabava 110
skuterjev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34400000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. servisna mreža
3. garancijska doba
4. cena servisnih pregledov
5. dobavni rok

Pondiranje

70
10
10
5
5

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 91-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 208-221788
z dne 31. 10. 2006.
Št. naročila: 91-2006/JNB
Naslov: Skuterji
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PVG,
d.o.o., Vanganelska cesta 14, 6000 Koper.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
248.380,56 EUR.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 1. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/34
Ob-2922/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nadgradnja regijskih vozlišč.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
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Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
Slomškov trg 10, Maribor.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bila nadgradnja
regijskih vozlišč, ki obsega:
– regijsko centralno stikalo: 6 kompletov,
– komunikacijski vmesnik: 6 kosov,
– odkup komunikacijske opreme: 1 komplet.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 76-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 179-190410
z dne 20. 9. 2006.
Št. naročila: 76-2006/JNB
Naslov: Nadgradnja regijskih vozlišč
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik izbora ni opravil, ker je dobil same nesprejemljive ponudbe.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 1. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/34
Ob-2923/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: komunikacijska oprema.
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, 2000 Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je bil nakup komunikacijske opreme za potrebe širitve
GKO Pošte Slovenije, predvsem gre za
nakup od IP telefonov, dostopnih točk do
usmerjevalnikov:
– hrbtenični usmerjevalnik: kos: 1,
– DRAM pomnilnik: kos: 1,
– prenosni terminal: kos: 3,
– IP telefon 1: kos: 10,
– lP telefon 2: kos: 15,
– lP telefon 3: kos: 25,
– lP navidezni telefon: kpl: 1,
– IP konferenčna postaja: kos: 3,
– spremljevalna konzola: kos: 5,
– dostopna točka: kos: 10.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
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: 92-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
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Obvestilo o naročilu: 2006/S 200-212578
z dne 19. 10. 2006.
Št. naročila: 92-2006/JNB
Naslov: Komunikacijska oprema
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.Si,
sistemske integracije, d.o.o., Tržaška cesta
116, 1000 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
51.854,65 EUR.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 1. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-322/2006/28
Ob-3095/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za nabavo opreme
tehničnega varovanja, št. 430-322/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme,
montaže oziroma vgradnje opreme, izvedbe
inštalacijskih del in izvedbe šolanja so lokacije na območju celotne države Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava opreme tehničnega varovanja, po sklopih iz
oddelka V. (Oddaja naročila) te objave.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 31.00.00.00-6, dopolnilni besednjak:
31.62.50.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 150,702.803,60 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-322/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 88 z
dne 18. 8. 2006, Ob-23400/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PA Tacen
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljublja-
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na, Slovenija, tel. +386/1/51-31-952, faks
+386/1/51-11-430.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
42,591.884,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta Vodnikova
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: VTZ d.o.o.,
Koprska 96, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/244-53-00, faks +386/1/256-83-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
18,979.214,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta Vodovodna
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE d.o.o.,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-25-400, faks +386/1/24-25-400.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,896.787,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Koper
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE d.o.o.,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-25-400, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,085.238,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Celje
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE d.o.o.,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-25-400, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,288.755,20 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Št. naročila: 6
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Murska Sobota
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE d.o.o.,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-25-400, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,322.867,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Postojna
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE d.o.o.,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-25-400, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,065.603,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Dobava opreme za videonadzor
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE d.o.o.,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-25-400, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,061.577,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Dobava opreme za videonadzor
Štefanova
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TSE d.o.o.,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/24-25-400, faks +386/1/423-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,567.126,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Dobava opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja na objektu PU
Kranj
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zarja
Elektronika d.o.o., Polčeva pot 1, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/831-74-88, faks
+386/1/831-75-51.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,447.305,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Dobava opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja na objektu PU
Celje
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zarja
Elektronika d.o.o., Polčeva pot 1, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/831-74-88, faks
+386/1/831-75-51.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,344.583,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Dobava opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja na objektu PA
Tacen
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zarja
Elektronika d.o.o., Polčeva pot 1, 1250 Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/831-74-88, faks
+386/1/831-75-51.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,559.406 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Dobava opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja na objektu PU
Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/51-31-052, faks
+386/1/51-11-430.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,832.974 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 14
Naslov: Dobava opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja na objektu PU
Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/51-31-052, faks
+386/1/51-11-430.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,000.000 SIT z 20% DDV.

Skupna končna vrednost naročila:
7,214.674,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 15
Naslov: Dobava in montaža govorilne
naprave na lokaciji v Tacnu
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/51-31-052, faks
+386/1/51-11-430.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,142.017,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 16
Naslov: Dobava in montaža opreme za
sistem pristopne kontrole na lokaciji MNZ,
Štefanova 2
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/51-31-052, faks
+386/1/51-11-430.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,475.251,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 17
Naslov: Dobava in montaža govorilne
naprave na lokaciji MNZ, Štefanova 2
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra
Sistemi d.d., Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/51-31-052, faks
+386/1/51-11-430.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
827.536,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
31. 1. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-154/2006/45
Ob-3099/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo opreme za
kuhinje, št. 430-154/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Oddelek za prehrano
Tacen, Rocenska 56, 1211 Lj. Šmartno.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava opreme za kuhinje, ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1 – pomivalni stroj s sistemom za
sortiranje ter izhodno mizo,
– sklop 2 – vozički,
– sklop 3 – pomivalna miza za ročno pomivanje bele posode,
– sklop 4 – hitri ohlajevalnik z monitoringom za HACCP,
– sklop 5 – hladilne omare,
– sklop 6 – tehtnice.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 40.053,08 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-154/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 48-49
z dne 12. 5. 2006, Ob-12915/06.
Druge prejšnje objave: Ur. l. RS, št. 83 z
dne 4. 8. 2006, Ob-22520/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Pomivalni stroj s sistemom za
sortiranje ter izhodno mizo
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12,400.000 SIT z 20% DDV.
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Skupna končna vrednost naročila:
40.053,08 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: obvestilo o
oddaji naročila se nanaša samo na sklop 1,
za ostale sklope je že bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 117-118, Ob-31627/06.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 2. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Storitve
Št. 003/07
Ob-2918/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec.,
l.r., tel. +386/1/300-37-00, e-pošta: martina.cvelbar@zaf.si, faks +386/1/300-37-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– nacionalna ali zvezna agencija/urad;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadgradnja podatkovnih baz in
povezav za usklajenost s standardi EU.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
Razvoj Workflow sistema:
– razvoj aplikacij za povezovanje obstoječih baz podatkov (Lotus Notes – SPIS ali
druge, Docubridge, register zdravil, Droge,
itd.) in workflow sistema (uvoz/izvoz podatkov);
– načrtovanje in izvedba podatkovne
baze (dostopne preko lokalnega omrežja),
ki bo vsebovala podatke vnešene preko
obrazcev ali ostalih aplikacij, dodatne spremenljivke za podatkovne analize in širjenje
podatkov (»data dissemination«) (skupaj do
90 spremenljivk), šifrante (klasifikacije, okoli
10) in ostale pomembne podatke;
– novi moduli za posodabljanje šifrantov (klasifikacij), katere uporablja aplikacija;
spletni (on-line) vmesnik za vnos manjših

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
količin podatkov (šifranti z manjšim številom
vrstic) ali popravljanje klasifikacij;
– uporabniško usmerjeni (user-oriented)
moduli za podporo analitičnemu delovanju
Agencije z naslednjimi funkcionalnostmi:
omogočanje nujnih razčlemb podatkov in
pogledov nanje, hiter prikaz rezultatov in
kvalitete podatkov, možnost definiranja različnih pogledov na podatke brez programiranja, možnost izpisov v različnih formatih
(.pdf, .txt, .doc, itd.), možnost izvoza v druge
podatkovne baze;
– moduli namenjeni končnemu uporabniku (end-user) za združevanje podatkov po
izbranih kriterijih, z zmožnostjo različnih vrst
izpisov (v analitične ali druge namene);
– razvoj kontrol za preverjanje veljavnosti podatkov (tip procedure, tip vloge,...) z
restriktivnimi samodejnimi popravki (samo
dovoljene vrednosti);
– integracija obstoječih podatkov iz xls
baz podatkov;
– vzdrževanje in podpora delovanja sistema tekom razvoja, ter dokončna vpeljava
sistema na koncu projekta.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00-5, dopolnilni besednjak: računalniške in s tem povezane storitve,
dodatni predmeti(-i), glavni besednjak:
72.20.00.00-7, dopolnilni besednjak: storitve programiranja programske opreme in
svetovanje pri programski opremi.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 129.600 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. tehnična ocena
2. finančna ocena

Ponderiranje

80%
20%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2004/016-710.03.03.02.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št.
94/06 z dne 8. 9. 2006, Ob-25024/06 in
Ob-25025/06.
Št. naročila: 9601003-03-03-0001
Naslov: Nadgradnja podatkovnih baz in
povezav za usklajenost s standardi EU
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Infotehna d.o.o. (Slovenija), Glavni trg 20,
8000 Novo mesto, Slovenija, e-pošta:
sonja.jakovljevic@infotehna.com,
tel.
+386/7/393-06-00, faks +386/7/393-06-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 130.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
129.600 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; Prehodni vir 2004 (Transition Facility Program 2004); projekt številka 2004/016-710.03.03.02, naslov projekta

»Nadgradnja podatkovnih baz in povezav za
usklajenost s standardi EU«.
Odločba komisije z dne 12. 11. 2004.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 1. 2007.
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Št. 003/07
Ob-2919/07
I.1) Name, addresses and contact
point(s): Agency for medicinal products and
medical devices of the Republic of Slovenia,
Ptujska ulica 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
for the attention of: Martina Cvelbar, PhD,
telephone +386/1/300-37-00, e-mail: martina.cvelbar@zaf.si, fax +386/1/300-37-01.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– national or federal agency/office;
– health.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: regulatory Databases Upgrade and Networking for implementing the EU standards.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery of performance:
(c) Services.
Service category: No 07.
Main place of performance: Ljubljana,
Slovenia.
NUTS code: SI00E.
II.1.4) Short description of the contract
or purchase(s):
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
Development of the Workflow system:
– development of the bridging application between present databases (Lotus
Notes – SPIS or other, Docubridge, register
zdravil, Droge, etc.) and workflow system
(import/export data);
– design and implementation of database
located in the internal network designed to
receive data from the forms or other applications and containing additional variables for
data analyses and data dissemination (total
number of variables up to 90), code-books
(classifications, about 10) and other relevant
information;
– new modules for up-dating of codebooks (classifications) used by the application: on-line key-in for inputting small quantities of data (code-books with small number
of lines) or corrections (changes) to classification;
– new user-oriented modules supporting
analytical work of the Agency producing essential break-downs and views of data for
rapid establishment of results and data quality with possibility to define views without
programming and to produce different kind
of outputs (pdf, txt, doc, etc.), producing different kinds of outputs for other databases;
– end-user oriented modules for aggregations of data according to selected criteria, producing different kinds of outputs for
analytical or other purposes;
– development of validity data controls (type of the procedure, type of the
m.a.application, referee etc.) with restrictive
automatic corrections;
– integration of historical data from xls
databases;
– maintenance and complete operation support during the development of the
Workflow system and putting into full operation at the end of the project.
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II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
72.00.00.00-5, supplementary vocabulary:
computer and related services, additional
object(s), main vocabulary: 72.20.00.00-7,
supplementary vocabulary: software programming and consulting services.
II.1.6) Contract covered by Government
Procurement Agreement (GPA): no.
II.2.1) Total final value of contract(s):
129.600 EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
Criteria

1. technical evaluation
2. financial evaluation

Weighting

80%
20%

IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.03.03.02.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Notice number in OJ: 94/2006
Ob-25024/06 and Ob-25025/06 of 8. 9.
2006.
Contract no: 9601003-03-03-0001
Title: Regulatory Databases Upgrade
and Networking for implementing the EU
standards
V.1) Date of contract award: 28. 12.
2006.
V.2) Number of offers received: 4.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: Infotehna d.o.o. (Slovenia), Glavni
trg 20, 8000 Novo mesto, Slovenija, e-mail:
sonja.jakovljevic@infotehna.com, telephone
+386/7/393-06-00, fax +386/7/393-06-20.
V.4) Information on value of contract:
Initial estimated total value of the contract: 130.000 EUR excluding VAT.
Total final value of contract: 129.600
EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be subscribed: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes; Transition Facility Program 2004,
project number 2004/016-710.03.03.02,
project title Regulatory Databases upgrade
and Networking for implementing the EU
Standards.
Commission Decision dated 12. 11.
2004.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
29. 1. 2007.
Agency for medicinal products
and medical devices of the
Republic of Slovenia
Št. 961-16/2006
Ob-3345/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Šušteršič-Kobal, tel.
01/47-45-661, v roke: Jana Šušteršič-Kobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si, faks
01/47-45-212.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javni zavod.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve oblikovanja, tiskanja in dobave obrazcev ter drugih tiskovin za potrebe
Zavoda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– OE Celje, Gregorčičeva 5a,
– OE Koper, Pristaniška12,
– OE Kranj, Stara cesta 11,
– OE Maribor, Sodna ulica 15,
– OE Murska Sobota, Kocljeva 12d,
– OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
– OE Novo mesto, Novi trg 9,
– OE Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4,
– lzpostava Jesenice, Titova 73,
– lzpostava Trbovlje, Sallaumines 2,
– lzpostava Velenje, Prešernova 7,
– lzpostava Ptuj, Trstenjakova ulica 9.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
oblikovanje, tiskanje in dobava obrazcev
in drugih tiskovin za potrebe Zavoda.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78140000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 197.393,70 EUR 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: 961-16/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 961-16/2006
Naslov: Storitve oblikovanja, tiskanja in
dobave obrazcev in drugih tiskovin za potrebe Zavoda
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birografika
BORI d.o.o., Linhartova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: info@birografikabori.si,
tel. 01/47-20-410, faks 01/23-26-695, internetni naslov: www.birografikabori.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 208.646,30 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 197.393,70 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek s
pogajanji brez predhodne objave je bil začet
v letu 2006, skladno s četrtim odstavkom 20.
člena ZJN-1 (invalidska podjetja).
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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Ob-3381/07
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: »tekoče vzdrževanje električnih
napeljav na skupnih površinah in objektih
na mejnih prehodih RS na področju PU:
Celje, Murska Sobota, Slovenj Gradec in
Maribor«; številka zadeve: 430-207/2006,
oznaka JN: 2006/P 37.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
»tekoče vzdrževanje električnih napeljav
na skupnih površinah in objektih na mejnih
prehodih RS na področju PU: Celje, Murska
Sobota, Slovenj Gradec in Maribor«.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 13,407.010,80 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-207/2006,
zap. št. JN: 2006/P 37.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
74 z dne 9. 7. 2004.
Št. naročila: 430-207/2006
Naslov: »Tekoče vzdrževanje električnih
napeljav na skupnih površinah in objektih
na mejnih prehodih RS na področju PU:
Celje, Murska Sobota, Slovenj Gradec in
Maribor«
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Milošič Jožef s.p. – Elektrotehnika, Potrčeva
cesta 28, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: elektrotehnika@t-2.net, tel. 02/748-16-63, faks
02/771-57-71.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
13,407.010,80 SIT z 20% DDV.
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Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 mesece.
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:
30. 1. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-340/2005/69
Ob-3382/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za izvajanje prevajalskih
in lektorskih storitev, št. 430-340/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacije na območju
celotne države Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje prevajalskih in lektorskih storitev za MNZ in GPU, in sicer pisnega
prevajanja, konsekutivnega prevajanja za
protokolarne in uradne namene, simultanega prevajanja, lektoriranja, konsekutivnega
prevajanja in prevajanja po zvočnih zapisih
za potrebe policijskih uprav in Centra za tujce ter pisnega in konsekutivnega prevajanja
za potrebe izvajanja Zakona o azilu. Predmetni javni razpis je bil izveden za obdobje
24 mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.13.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 86,688.304 SIT z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) 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: 430-340/2005.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/23-006070 z
dne 3. 3. 2006.
Št. naročila: 7.1, 7.2, 7.8, 7.10, 7.14,
7.16, 7.23, 7.24, 9.10, 9.13, 9.16, 13.1, 13.2,
13.7, 13.9, 13.13, 13.19, 13.22
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Kranj za albanski jezik, angleški jezik, hrvaški jezik, italijanski jezik, makedonski jezik,
nemški jezik, srbski jezik, španski jezik; za
potrebe PU Ljubljana za makedonski jezik,
romunski jezik, srbski jezik; za potrebe PU
Novo mesto za albanski jezik, angleški jezik,
hrvaški jezik, italijanski jezik, makedonski
jezik, romunski jezik, srbski jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PSD
prevajalske storitve, d.o.o., Kvedrova c.
20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dsibanc@psd.si, tel. +386/1/590-12-277, faks
+386/1/590-12-278.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
43,824.800 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11.10
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Maribor za madžarski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Boštjan Koltaj, Domanjševci 53, 9206 Križevci,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
116.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 16.15
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe Centra za tujce za japonski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Barbara Rovan, Jamnikarjeva ul. 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: barbara.rovan@siol.net, tel. +386/41/385-561,
faks +386/1/430-51-49.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
232.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5.4, 7.13, 8.13
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Celje za madžarski jezik; za potrebe PU
Kranj za madžarski jezik; za potrebe PU
Krško za madžarski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.

V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Maria Magdolna Horvath, Einspielerjeva ul.
5a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: maria.horvath@siol.net, tel. +386/1/236-12-28,
faks +386/1/236-12-29.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
696.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9.5
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Ljubljana za hindi-indijski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PraNa, svetovanje in storitve, Jahnavi Vaishnav s.p., Ulica Majorja Lavriča 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prana2827@
yahoo.com, tel. +386/41/200-640.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
696.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5.8, 6.11, 7.11, 8.11, 8.19,
9.7, 12.5, 13.20, 14.9, 16.16
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Celje za ruski jezik; za potrebe PU Koper za
kitajski jezik; za potrebe PU Kranj za kitajski
jezik; za potrebe PU Krško za kitajski jezik,
za ruski jezik; za potrebe PU Ljubljana za
kitajski jezik; za potrebe PU Nova Gorica
za kitajski jezik; za potrebe PU Novo mesto
za ruski jezik; za potrebe PU Postojna za
ruski jezik; za potrebe Centra za tujce za
kitajski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vanja
Budna, Žorgova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: vanja.budna@yahoo.com, tel.
+386/1/53-76-376.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,749.200 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7.7, 7.21, 11.6, 16.7, 16.14
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Kranj za francoski jezik, za ruski jezik; za
potrebe PU Maribor za francoski jezik; za
potrebe Centra za tujce za francoski jezik,
za italijanski jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Anita
Kolbl, Senčna pot 14, 6320 Portorož, Slovenija, e-pošta: anita_kolbl@email.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,160.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6.17, 9.14, 16.26
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Koper za ruski jezik; za potrebe PU Ljublja-
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na za ruski jezik; za potrebe Centra za tujce
za ruski jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vanja Budna in Anita Kolbl (skupna ponudba),
Žorgova 8; Senčna pot 14, 1000 Ljubljana;
6320 Portorož, Slovenija, e-pošta: vanjabudna2@yahoo.com; anita_kolbl@email.si,
tel. +386/1/53-76-376.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,925.600 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5.3, 8.10, 9.6, 11.9
Naslov: Konsekutivno prevajanje in prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe PU
Celje za italijanski jezik; za potrebe PU Krško za italijanski jezik; za potrebe PU Ljubljana za italijanski jezik; za potrebe PU
Maribor za italijanski jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kovačič Peter s.p., Gradišče 2, 8259 Bizeljsko,
Slovenija, e-pošta: papone@volja.net, tel.
+386/7/49-51-215, faks +386/7/49-51-215.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
928.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1.3, 1.4, 1.7, 1.14
Naslov: Pisno prevajanje za francoski
jezik, za italijanski jezik, za ruski jezik, za
poljski jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PSD
prevajalske storitve, d.o.o., Kvedrova c.
20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dsibanc@psd.si, tel. +386/1/590-12-277, faks
+386/1/590-12-278.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,285.712 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2.7, 2.13
Naslov: Konsekutivno prevajanje za protokolarne in uradne namene za srbski jezik,
za španski jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PSD
prevajalske storitve, d.o.o., Kvedrova c.
20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dsibanc@psd.si, tel. +386/1/590-12-277, faks
+386/1/590-12-278.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
900.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1.6
Naslov: Pisno prevajanje za madžarski
jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.

V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Maria Magdolna Horvath, Einspielerjeva ul.
5a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: maria.horvath@siol.net, tel. +386/1/236-12-28,
faks +386/1/236-12-29.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,000.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2.5
Naslov: Konsekutivno prevajanje za protokolarne in uradne namene za madžarski
jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Maria Magdolna Horvath, Einspielerjeva ul.
5a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: maria.horvath@siol.net, tel. +386/1/236-12-28,
faks +386/1/236-12-29.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
450.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2.12
Naslov: Konsekutivno prevajanje za protokolarne in uradne namene za poljski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Jana
Unuk, Štihova 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: janaunuk@siol.net, tel.
+386/1/230-19-76.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
450.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4.1, 4.2
Naslov: Lektoriranje slovenskih besedil,
angleških besedil
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Alamma Lah &Co d.n.o., Jesenkova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: aleksander@alamma-lah.si, tel. +386/1/231-49-19,
faks +386/1/231-49-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,000.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2.2, 2.4
Naslov: Konsekutivno prevajanje za protokolarne in uradne namene za nemški jezik, za italijanski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Alamma Lah &Co d.n.o., Jesenkova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: aleksander@alamma-lah.si, tel. +386/1/231-49-19,
faks +386/1/231-49-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
250.000 SIT z DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1.5, 1.15
Naslov: Pisno prevajanje za španski jezik, za makedonski jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Alamma Lah &Co d.n.o., Jesenkova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: aleksander@alamma-lah.si, tel. +386/1/231-49-19,
faks +386/1/231-49-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
785.712 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2.9, 2.10, 3.1, 3.2
Naslov: Konsekutivno prevajanje za protokolarne in uradne namene za bošnjaški
jezik, za makedonski jezik; Simultano prevajanje za angleški jezik, za nemški jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A3
d.o.o., Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: a3@a3doo.si, tel.
+386/1/425-13-55, faks +386/1/426-47-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,150.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1.1, 1.2, 1.12, 1.13
Naslov: Pisno prevajanje za angleški jezik, za nemški jezik, za češki jezik, za slovaški jezik
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
2000 d.o.o., Jerebova ul. 14, 1270 Litija,
Slovenija, e-pošta: petra@biro2000.si, tel.
+386/1/511-31-62, faks +386/1/511-31-63.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
22,785.712 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2.1
Naslov: Konsekutivno prevajanje za
protokolarne in uradne namene za angleški jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Veris d.o.o.,
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: veris@siol.net, tel. +386/1/500-05-70,
faks +386/1/500-05-77.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
125.000 SIT z DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 1.9, 1.10, 1.11
Naslov: Pisno prevajanje za srbski jezik,
za hrvaški jezik, za bošnjaški jezik.
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 58.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Euro
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Prevajalska agencija, d.o.o., Regentova
ul 20, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta:
euro@amis.net, tel. +386/2/62-95-410, faks
+386/2/62-95-411.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,178.568 SIT z 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:
Javni razpis je obsegal 17 sklopov:
– sklop 1: pisno prevajanje,
– sklop 2: konsekutivno prevajanje za
protokolarne in uradne namene,
– sklop 3: simultano prevajanje,
– sklop 4: lektoriranje,
– sklop 5: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe
Policijske uprave Celje,
– sklop 6: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe
Policijske uprave Koper,
– sklop 7: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe
Policijske uprave Kranj,
– sklop 8: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe
Policijske uprave Krško,
– sklop 9: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebe
Policijske uprave Ljubljana,
– sklop 10: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebePolicijske uprave Murska Sobota,
– sklop 11: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebePolicijske uprave Maribor,
– sklop 12: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebePolicijske uprave Nova Gorica,
– sklop 13: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebePolicijske uprave Novo mesto,
– sklop 14: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebePolicijske uprave Postojna,
– sklop 15: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebePolicijske uprave Slovenj Gradec,
– sklop 16: konsekutivno prevajanje in
prevajanje po zvočnih zapisih za potrebeCentra za tujce,
– sklop 17: pisno in konsekutivno prevajanje za potrebe izvajanja Zakona o azilu.
Sklopi so bili razdeljeni skupno na 288
podkslopov, pri čemer je javni razpis uspel
za sklope 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 3.1,
3.2, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.11, 6.17, 7.1,
7.2, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.16,
7.21, 7.23, 7.24, 8.10, 8.11, 7.13, 7.19, 9.5,
9.6, 9.7, 9.10, 9.13, 9.14, 9.16, 11.6, 11.8,
11.9, 11.10, 12.5, 13.1, 13.2, 13.7, 13.9,
13.13, 13.19, 13.20, 13.22, 14.3, 14.9, 16.7,
16.14, 16.15, 16.16, 16.26. Ta objava obvestila se nanaša na vse uspele sklope, razen
za sklopa 11.8 in 14.3, za katera pogodba
še ni sklenjena.
Opomba po točkami II.2.1. in V.4, Skupna končna vrednost naročila: v navedenem znesku so poleg DDV upoštevane vse
ostale dajatve.
Opomba pod točko IV.2.1) Merila za oddajo: V primeru, da sta prispeli za isti podsklop dve ali več ponudb z isto ceno, je bil
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izbran ponudnik, ki je v ponudbi predložil največje število potrjenih strokovnih priporočil s
področja, za katerega se je ponudnik prijavil
po predmetnem naročilu za ta podsklop. V
primeru, da sta dva ali več ponudnikov v ponudbi za isti podsklop predložilo enako število potrjenih strokovnih priporočil s področja,
za katerega se je ponudnik prijavil po predmetnem naročilu, pa je za ta podsklop bil izbran ponudnik, ki je za posamezen podsklop
predložil potrjena strokovna priporočila z največjo vrednostjo oziroma seštevkom vseh
izvedenih referenčnih naročil, ki so navedena
na potrjenih strokovnih priporočilih.
Opomba pod točko V.2) Število prejetih
ponudb: navedena vrednost je skupno število prejetih ponudb na javni razpis.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 110-1/07
Ob-3392/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zunanja kontrola kakovosti pri izgradnji AC Slivnica–Pesnica, pododsek Zrkovska cesta–Pesnica od km 11+616 do
km 13+500.
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: AC Slivnica–Pesnica, pododsek Zrkovska cesta–Pesnica od
km 11+616 do km 13+500.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zunanja kontrola kakovosti pri izgradnji
AC Slivnica–Pesnica, pododsek Zrkovska cesta–Pesnica od km 11+616 do
km 13+500.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74323100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 319.078,66 EUR brez DDV.

IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. reference
2. oprema
3. akreditacija
4. finančni delež

0.2
0.08
0.12
0.6

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000427.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 163-175697
z dne 29. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: zunanja kontrola kakovosti pri
izgradnji AC Slivnica–Pesnica, pododsek
Zrkovska cesta–Pesnica od km 11+616 do
km 13+500.
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, kl mu je bilo naročilo oddano: ZAG
– Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 320.063,43 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
319.078,66 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-3111/07
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:
Gorazd Grbac, tel. 01/29-14-416, e-pošta: gorazd.grbac@slo.zeleznice.si, faks
01/29-14-833.
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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, DDP železniške postaje po planu tretiranja.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– glufosinat – 5.000 litrov ±20%,
– glifosat – 12.000 litrov ±20%.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 10. 4. 2007, zaključek do izteka pogodbenih količin.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8.350 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 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 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,
– 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:
Merila

1. cena
2. ekološka sprejemljivost
3. plačilni rok
4. ostale ugodnosti
5. imetnik standarda serije
ISO 14000

Ponderiranje

86
10
1
2
1

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 3. 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: do 24. 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 35 EUR + 7 EUR (DDV) pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na račun IBAN: SI
56029230019346887, SWIFT: LJBA SI 2X.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 3.
2007 ob 12. uri; Področje za nabavo, sejna
soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-3112/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, v roke: Marija Žagar Potočnik, tel. 04/237-31-09, epošta: marija.zagar-potocnik@kranj.si, faks
04/237-31-14.
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: dobava pisarniškega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mestna občina
Kranj.
Šifra NUTS: Si 009 Gorenjska.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivne dobave pisarniškega materiala na podlagi posameznih naročil po
vrsti in številu kosov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.20.00–1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev 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: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava ponudnika, da on ali njegov zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
2. izjava ponudnika, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Št.
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1. dokazilo, da je imel ponudnik v letu
2005 prihodke v višini najmanj 24 mio SIT;
2. dokazilo banke, da ponudnikov račun
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, ki ni starejše od 1 meseca pred oddajo ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora v zadnjih 3 letih imeti
vsaj 3 reference za dobavo pisarniškega
materiala v vrednosti nad 12 mio SIT, kar
dokaže s potrdili naročnikov o dobro opravljenem delu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: do 15. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 2.
2007 ob 11. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba 9.
Mestna občina Kranj
Št. 58/07
Ob-3139/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica
Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Alojz Višič, v roke: da, tel. 02/80-55-400,
e-pošta: alojz.visic@komunala-slb.si, faks
02/80-55-410.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: komunalna dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: komunalni pometalni stroj; ocenjena
vrednost 92.000 EUR brez DDV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
komunalni pometalni stroj.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
105 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na sedežu podjetja navedenem v točki
l.1 vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
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ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 3.
2007 ob 12. uri; sedež podjetja – pisarna
direktorja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Št. 118
Ob-3221/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOPA Golnik, Golnik 36, 4204
Golnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): nabava in javna naročila, v roke:
Roman Potočnik, tel. 04/25-69-444, e-pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, faks
04/25-69-472.
Internetni naslov(-i): www.klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2 JN MV/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: laboratorij za klinično
imunologijo in molekularno genetiko.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava medicinskih plinov:
– kisik medicinski,
– kisik v jeklenkah,
– varilni plin,
– mešanica plinov za difuzijo (testni plini).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev ali 60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2 (navedeno v razpisni
dokumentaciji).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON 1 in BON 2, BON 1/P, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov in poslovnih knjig.
Priložitev izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Vse ostalo določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših dobav blaga
v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi
in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.
Tehnični opis ponujenega blaga in ukrepov,
ki jih dobavitelj uporablja za zagotovitev kakovosti. Vse ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila;
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. skupna cena plinov
2. cena letnega servisnega
posega
3. reference

Ponderiranje

0.6
0.3
0.2

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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 26. 4. 2007; 2 meseca ali 60
dni od datuma, določenega za sprejemanje
ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 2.
2007 ob 13. uri; sejna soba na upravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
KOPA Golnik
Ob-3376/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOP Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): KOP Zagorje
ob Savi, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob
Savi, v roke: Milan Fakin in Bogdan Lilija,
tel. 03/56-67-704, 03/56-67-706, e-pošta:
milan.fakin@kop-zagorje.si, lilija@kop-zagorje.si, faks 03/56-67-714.
Internetni naslov(-i): www.kop-zagorje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava stroja za pometanje in sesanje javnih površin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava stroja za pometanje in sesanje
javnih površin
– odprti postopek.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.11.10–1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ocenjene vrednosti blaga,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% vrednosti posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% vrednosti posla (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo najmanj 30 dni po
izvedbi posla.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ZJN-2:
v skladu s 43. členom – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ZJN-2:
v skladu s 45. členom – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok dobave
3. rok plačila
4. garancijski rok

Ponderiranje

70%
15%
10%
5%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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 15. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 3.
2007 ob 11. uri; Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 57.
Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi
Ob-3396/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JGZ »Kozjak« Maribor, Vošnjakova
ulica 16, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vošnjakova ulica 16, v
roke: Irena Želj, tel. 02/290-96-13, e-pošta:
i.zelj@kozjak-mb.si, faks 02/290-96-24.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: linija za galvansko cinkanje in
niklanje na bobnih.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: linija zinka in niklja za bobne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vošnjakova ulica 16,
Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo zajema nove kadi, obnovo nekaterih rabljenih kadi, obnova obstoječe
transportne linije, nova transportna linija,
sistem za mehansko polnjenje in praznenje bobnov, obnova centrifug, lokalni ventilacijski sistem. Instalacija vode, elektrike
in kanalizacije, ter montaža celotne linije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.43.30.80-0.

II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila; začetek 22. 3.
2007, zaključek 22. 7. 2007.
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:
1. da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa;
2. da nudi min. plačilne pogoje, in sicer:
– 40% avansa proti predložitvi bančne
garancije,
– 40% ob prevzemu blaga,
– 20% v roku 30 dni od končnega prevzema in poskusnega zagona (prevzemni
zapisnik uradni dokument).
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. da gospodarski subjekt in njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 7/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese ES v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES,
pranje denarja;
2. 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.
III.2.3) Tehnična sposobnost: da zagotavlja zahtevane tehnične lastnosti linije, ter
omogoča preizkus linije pred prevzemom;
da zagotavlja, da bo opremo dobavil najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe in
dostavo fco naročnik; da zagotavlja, da ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve
naročnika, navedene v tehnični specifikaciji
(Priloga 1), za vse dele galvanske linije za
cinkanje na bobnih; da nudi v primeru okvare odzivni čas 2 delovna dneva, garancijski
vzdrževanje minimalno 3 leta in da nudi
nadomestne dele (gospodarski subjekt ali
njegov pogodbeni partner) še najmanj 10
let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
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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: 14. 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 22. 7. 2007 ali 120 dni od
datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 3.
2007 ob 14. uri; sedež podjetja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
JGZ »Kozjak« Maribor

Storitve
Št. 430-0005/2007
Ob-3214/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ales.otorepec@rogaskaslatina.si, tel. 03/81-81-724, e-pošta: obcina@rogaska-slatina.si, faks 03/81-81-724.
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: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih
cest v Občini Rogaška Slatina za obdobje
od 15. 3. 2007 do 15. 3. 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Občina Rogaška
Slatina.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Rogaška Slatina za obdobje od
15. 3. 2007 do 15. 3. 2008.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 3. 2007, zaključek 15. 3. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb;
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti,
kolikor bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to
zahteval;
– izjava o izdaji garancije banke za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od obračunske
vrednosti, kolikor bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe to zahteval.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– rok plačila znaša 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa, oziroma situacije;
– rok plačila prične teči naslednji dan
po prejemu pravilno izstavljenega računa,
oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
– v primeru, da bo skupina ponudnikov
izbrana za izvedbo predmetnega javnega
naročila, bo morala predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Vsi ponudniki v skupini odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer:
– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti storitev, ki jih nudi, oziroma da ima
za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni
zavod;
– da bo dela letnega in zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest izvajal v skladu
s predpisi in standardi stroke;
– da bo v skladu z Zakonom o cestah,
Zakonom o varstvu cestnega prometa, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah kot dober
gospodar zagotavljal prometno varnost in
povezanost lokalnih cest;
– da bo v skladu z 9. členom Zakona o
javnih cestah opravljal nujna vzdrževalna
dela ob stavkah;
– da je v ponudbi upoštevana tudi pripravljenost ustreznih ekip za usposabljanje prevoznosti lokalnih cest v času izven rednega
delovnega časa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2,
dokazila:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika);
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike).
2. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
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– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz
drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni
opustil poslovne dejavnosti in da ni v katerem
koli podobnem položaju, prav tako pa proti
njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije
ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;
– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da 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 dohodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– (A) ponudnik mora v ponudbi predložiti
izjavo o dobro izvedenih istovrstnih storitvah
(glavni predmet CPV 45233141: vzdrževalna dela na cestah) v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – v posamični vrednosti posla najmanj 60.000 EUR z vključenim DDV
(po priloženem obrazcu) in priložiti pooblastilo za pridobitev podatkov od navedenih
naročnikov;
– (B) ponudnik mora v ponudbi predložiti
izjavo o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– pod (A): ponudnik mora izkazati, da
je dobro izvedel vsaj 2 istovrstni storitvi, ki
ustrezajo navedenim pogojem;
– pod (B): ponudnik mora izkazati, da
za izvedbo naročila zagotavlja najmanj naslednjo opremo in mehanizacijo: rezalka
za asfalt in beton, valjar, kamion nosilnosti
najmanj 8 ton, pregledniško poltovorno vozilo, bočna kosilnica, čelna kosilnica, plug
za sneg, vlečni posipalec in avtomatski posipalec, oziroma vso potrebno opremo in
mehanizacijo, ki je v storilnostnem smislu
najmanj enakovredna navedeni.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference
3. tehnična zmogljivost

Ponderiranje

70%
20%
10%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 2. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 2.
2007 ob 9. uri; sejna soba Občine Rogaška
Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
Občina Rogaška Slatina
Ob-3259/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dobrovnik, Dobrovnik, 9223
Dobrovnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjan Kardinar, tel. 02/577-68-80,
e-pošta: obcina.dobrovnik@siol.net, faks
02/577-68-87.
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: JN – 430-1/2007-1.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Dobrovnik
za obdobje 20 let in podelitev koncesije
za izvajanje obvezne gospodarske javne
službe preskrbe s pitno vodo za obdobje
20 let.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 2. 7. 2027.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
8.346 EUR (2 mio SIT).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da 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;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika;
4. 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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 predvidenega
za oddajo ponudbe);
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa;
3. da je ponudnik finančno sposoben
prevzeti obveznosti občine iz leasing pogodbe v znesku 1,560.674 EUR (374 mio
SIT) za izgradnjo kanalizacijskega sistema
in obveznost, da bo dokončal izgradnjo sistema po programu izgradnje kanalizacijskega sistema;
Dokazilo: izjava ponudnika in program
izgradnje.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
1. Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom
in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila,
Dokazilo: izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
2. da ponudnik predloži program izvajanja javne službe in ima ustrezne izkušnje z
opravljanjem javne službe,
Dokazilo: izjava ponudnika in program
izvajanja javne službe;
3. da ponudnik predloži cenik storitev za
izvajanje javne službe in višino koncesijske
dajatve, ki jo nudi,
Dokazilo: cenik storitev in koncesijske
dajatve.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.

IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 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. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 12.30; Sejna soba Občine Dobrovnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Dobrovnik
Ob-3380/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): gp.durs-gu@gov.si,
v roke: Igor Štraus, tel. 01/478-28-23, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks 01/478-27-43.
Internetni naslov(-i): www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: predmet javnega naročila je
vzdrževanje fotokopirnih aparatov znamke
Canon v lasti DURS za obdobje 2 let. Vzdrževanje se vrši po vseh lokacijah naročnika
v Sloveniji. Natančen spisek strojev in lokacij je v tehnični specifikaciji.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 06/2007 VFA.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. Priloga I A: 1-storitve vzdrževanja in popravil.
Glavni kraj izvedbe: lokacije naročnika
po Sloveniji.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je servisiranje in
vzdrževanje fotokopirnih aparatov znamke Canon v lasti DURS za obdobje 2 let.
Vzdrževanje se vrši po vseh lokacijah naročnika v Sloveniji. Ponudba mora zajemati
vzdrževanje vseh strojev. Razpisano število
kopij je ocenjeno glede na predhodno obdobje. Dejansko število kopij lahko od tega
odstopa.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.31.00, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 50.31.32.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani http://www.durs.gov.si
pod »Javni razpisi«, JN 06/2007 VFA.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Bančna garancija mora biti izdana v višini 5.000
EUR in mora veljati do vključno 8. 5. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh od prejema
računa.
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 in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti Canonov pooblaščeni serviser
za analogne in digitalne fotokopirne stroje.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 3. 2007 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 8. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 3.
2007 ob 9.30, na sedežu naročnika.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije

Obvestila
o projektnem natečaju
Ob-3388/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, v roke: Daliborka Iveljič, epošta: daliborka.iveljic@stanovanjskiskladrs.si, tel. +386(0)1/47-10-570, faks
+386(0)1/47-10-503.
Internetni naslov(-i): www.stanovanj
skisklad-rs.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Projekte 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 področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: javni projektni
natečaj za izbiro najprimernejše rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih stavb v
območju L6 Lukovica jug.
II.1.2) Kratek opis: predmet razpisa je izbira strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve stanovanjskih stavb z zunanjo
ureditvijo območja v območju urejanja
L6 Lukovica jug z izbiro projektanta za
izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in
zunanjo ureditvijo območja.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74222000.
III.1) Merila za izbiro udeležencev: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji, ki je
na voljo tudi na spletnih straneh naročnika.
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IV.1) Vrsta natečaja: odprti.
IV.3) Merila, ki bodo uporabljena pri
vrednotenju projektov: merila, navedena v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo tudi na spletnih straneh naročnika:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
IV.4.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JN-11-Na/2006,
23053-8/06.
IV.4.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne dokumentacije in natečajnega gradiva
je možno proti plačilu 100 EUR na transakcijski račun naročnika: 01100-6270960211
s sklicem 00 7621 – matična št. 050 in
namenom nakazila: natečaj Lukovica, vsak
delovni dan med 10. in 14. uro na sedežu
naročnika.
IV.4.3) Rok za sprejemanje projektov ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2007.
IV.4.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljeni projekti ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.5.1) Podeljena(-e) bo(-do) nagrada(-e): da.
Če bodo, navedite število in vrednost
nagrad, ki bodo podeljene:
1. nagrada: 8.250 EUR,
2. nagrada: 6.250 EUR,
3. nagrada: 4.250 EUR.
Sklad za priznanja v skupni višini: 6.250
EUR.
IV.5.5) Imena izbranih članov žirije:
1. Damjana Varšek, univ. dipl. ing.
grad.,
2. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.,
kot namestnik,
3. Matej Kotnik, univ. dipl. ing. arh.,
4. Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh.,
5. Maja Štefula, univ. dipl. ing. arh.,
6. Borut Hafner, univ. dipl. ing. arh.,
7. Zoran Veljkovič, univ. dipl. ing. grad.,
8. Tone Meglen, univ. dipl. ing. grad.,
9. Mitja Zore, univ. dipl. ing. arh.
VI.1) Projektni natečaj se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
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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. 185/07
Ob-3349/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Homovc
Gačnik, tel. +386/1/23-04-000, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/43-24-074.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Janez Skok (tehnični del) in Irena Homovc
Gačnik (splošni del), tel. +386/1/23-04-000,
e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, vložišče, I. nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janko Hribar,
e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/43-24-074, internetni naslov:
www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni
razpisi/Blago/JN 01/07.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
58, vložišče, I. nadstropje, 1516 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava transformatorja 110/21/10,5
kV, YNyn6(d5), 31,5 MVA za RTP Polje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Polje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– 1 trifazni regulacijski oljni transformator, moči 31,5 MVA, 110/21 /10,5 kV,
YNyn6 (d5), z ločenimi navitji in terciarom ter regulacijskim stikalom (po spe-

cifikacijah v Tehničnih razpisnih pogojih
v razpisni dokumentaciji),
– transport na objekt RTP Polje, transportno zavarovanje in postavitev na temelj,
– montaža na objektu RTP Polje in priprava za postavitev v obratovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 trifazni regulacijski oljni transformator, moči 31,5 MVA, 110/21 /10,5 kV, YNyn6
(d5), z ločenimi navitji in terciarom ter regulacijskim stikalom (po specifikacijah v
Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji),
– transport na objekt RTP Polje, transportno zavarovanje in postavitev na temelj,
– montaža na objektu RTP Polje in priprava za postavitev v obratovanje.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
6.200 EUR in z rokom veljavnosti 120 dni
od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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:

– dokazilo, da je ponudnik v preteklem
3-letnem obdobju uspešno dobavil kupcem
transformator(je) 110/SN kV ali drugo primarno opremo 110 kV ali SN napetostnega nivoja, v skupni vrednosti vsaj enaki ali večji kot je
vrednost razpisanega transformatorja,
– dokazilo, da je bilo v preteklem 3letnem obdobju vsaj 5 transformatorjev
110/SN kV z načinom hlajenja ONAN pro
izvajalca ponujenega transformatorja uspešno vgrajenih v Sloveniji v objekte z indirektno ozemljeno SN nevtralno točko,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. skupna ponudbena vrednost
2. garancijski rok
3. certifikat kakovosti
ISO ponudnika
in proizvajalca

89
6
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 01/07.
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: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034 sklic na številko
23003371-01-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
Navedeno velja v primeru, da želijo ponudniki prejeti razpisno dokumentacijo v papirni obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 3. 2007 do 9. ure.
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: do 26. 7. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 3.
2007 ob 11. uri; Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, sejna soba I. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
22. 3. 2007.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 2. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Gradnje
Št. 6/35-1/07
Ob-3209/07
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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri ureditvi prostorov pošte
Jesenice na Dolenjskem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Jesenice na Dolenjskem.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
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:
6 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.500 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpi-
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som v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik
(in njegov zakonit zastopnik, v 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, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje
izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo,
ponudnik mora predložiti izjavo o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu del,
v rokih; izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da bo v primeru izbora za večinski sklop del,
prevzel organizacijo in vodenje gradbišča v
skladu z določili ZGO-1; seznam podizvajalcev in dokazila da bo imel ponudnik na
voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila,
v kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete
drugih gospodarskih subjektov.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni
sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek v
dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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 21. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Storitve
Ob-3341/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik in Miroslav Pečovnik
(tel. 02/22-00-128/260), tel. 02/22-00-128, epošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava – distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. IA/14.

Glavni kraj izvedbe: Elektro Maribor d.d. z
območnimi enotami.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: čiščenje poslovnih prostorov.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
149.000 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40 EUR
+ DDV. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun:
04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi vsak delovni dan med 7.30 in 9.30 na naslovu naročnika pri Bojani Brauner, 1. nadstropje/pisarna
105 (tel. 02/22-00-129).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu
in ID za DDV.
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:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 3. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 3.
2007 ob 9. uri; Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
1. 2. 2007.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Št. 102/374/2007
Ob-3377/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Boštjan Barl, e-pošta:
bostjan.barl@eles.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru
naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/17/ES
– »Gospodarske javne službe«).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vodnikov.
II.1.2) Kratek opis: dobava vodnikov za
DV 110 kV Dravograd–Velenje, DV 110 kV
Dravograd–Slovenj Gradec in DV 110 kV
Slovenj Gradec–Velenje.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
28419100, dopolnilni besednjak: N010.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Original notice sent via: SIMAP.
Login: SIMAP2_BREDA.
Referenca obvestila: 2007-005818.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 22. 1. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:
Mesto datumov, ki jih je treba
spremeniti:

IV.3.4)
IV.3.7)

Namesto:

(dd/mm/llll)
12. 3. 2007
12. 3. 2007

(uu:mm)
  9.30
10.00

Beri:

(dd/mm/llll)
15. 3. 2007
15. 3. 2007

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 1. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

(uu:mm)
  9.30
10.00

Stran
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Javni razpisi
Št. 66/07
Ob-3385/07
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZMed
– UPB1) in v skladu z Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev (Ur. l. RS,
št. 78/06), Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05)
ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l.
RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo
za kulturo objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2007
(JPR 21 – MV – 2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Namen in predmet razpisa
Namen tega razpisa je sofinanciranje
oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin medijev, ki so v skladu
s 4. členom ZMed – UPB1 pomembne za
uresničevanje javnega interesa na področju
medijev.
S tem razpisom se sofinancirajo izključno programske vsebine medijev, to pa so:
– informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in
– avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb
javnosti ter množičnega komuniciranja.
Programske vsebine radijskih in televizijskih programov so še zlasti kulturne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene
ali podobne oddaje ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio in televizijo.
Programske vsebine tiskanih medijev in
elektronskih publikacij so še zlasti prispevki,
tematski članki, nanizanke, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za objavo
v tiskanih medijih oziroma elektronskih publikacijah.
Sofinancirajo se programske vsebine naslednjih medijev:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
Projekte lahko na razpis prijavijo izdajatelji medijev s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan prijave na razpis vpisani
v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo
Republike Slovenije, in neodvisni producenti
avtorskih del, ki so na dan prijave na razpis
registrirani za opravljanje takšne dejavnosti
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
predlagatelji projektov).
Na razpisu ne morejo sodelovati:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena ZMed – UPB1, ki so zlasti celovečerni TV filmi in drame, kulturno-umetniške
in razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna
dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali ki so namenjena madžarski
in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora
z drugih področij umetnosti;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija.

2. Področja kandidiranja in višina sredstev za posamezno področje
Predlagatelji s prijavljenimi projekti kandidirajo na enem od naslednjih področij:
2.1 Področje sofinanciranja programskih
vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij.
Za to področje je namenjena okvirna vrednost sredstev v višini 1,836.000 €
(439.979,04 SIT), posamezni predlagatelj
pa lahko na tem področju kandidira z največ
tremi projekti.
2.2 Področje sofinanciranja programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa.
Za to področje je namenjena okvirna vrednost sredstev v višini 2,295.100 €
(549.997,76 SIT), posamezni predlagatelj
pa lahko na tem področju kandidira z največ
petimi projekti.
Projekti se lahko iz sredstev državnega
proračuna, namenjenih za ta razpis, sofinancirajo v višini največ 50% od celotne
ocenjene vrednosti prijavljenega projekta.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
3.1.1 Projekti oziroma programske vsebine morajo biti splošnoinformativne, kulturne,
znanstvenostrokovne, raziskovalne in/ali izobraževalne narave in morajo imeti pomen
za vsaj eno od naslednjih kategorij:
– za uresničevanje pravice državljanov
oziroma državljank Republike Slovenije,
Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin
v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v
Sloveniji, slepih ter gluhonemih do javnega
obveščanja in do obveščenosti;
– za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev;
– za ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti
na področju medijev;
– za kulturo javnega dialoga;
– za utrjevanje pravne in socialne države;
– za razvoj izobraževanja in znanosti.
Predlagatelj mora pomen projekta za
vsaj eno ali več naštetih kategorij izkazati
v vsebinskem opisu projekta, ki je sestavni
del prijavnega obrazca.
3.1.2 Prijavljeni projekt mora na razpisu
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije
sodelovati prvič ali največ drugič. Projekt,
ki je sodeloval oziroma sodeluje na javnem
razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije več kot dvakrat, ne more biti sprejet
v sofinanciranje.
Prav tako ne more biti sprejet v sofinanciranje projekt, ki kandidira na katerem
koli drugem javnem razpisu za sredstva iz
državnega proračuna ali je na katerem koli
drugem javnem razpisu že bil izbran v sofinanciranje.
3.2 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pred
lagatelji projektov:

3.2.1 da so na dan prijave na razpis registrirani za opravljanje dejavnosti razširjanja
programskih vsebin (velja za vse predlagatelje, razen za neodvisne producente);
3.2.2 da so na dan prijave na razpis vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (velja za vse predlagatelje, razen za neodvisne producente);
3.2.3 da imajo na dan prijave na razpis
pridobljen status izdajatelja programov posebnega pomena (velja samo za izdajatelje
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega; regionalnega, študentskega
oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa);
3.2.4 da so na dan prijave na razpis
registrirani za dejavnost produkcije avdiovizualnih del v Republiki Sloveniji (velja samo
za neodvisne producente);
3.2.5 da imajo na dan prijave na razpis
urejena avtorskopravna razmerja s kolektivnimi organizacijami v skladu s predpisi,
ki urejajo avtorsko in sorodne pravice (velja
samo za izdajatelje radijskih in televizijskih
programov ter elektronskih publikacij);
3.2.6 da na dan prijave na razpis nimajo odprtih obveznosti oziroma da imajo
poravnane vse obveznosti do Ministrstva
za kulturo Republike Slovenije in njegovih
posrednih proračunskih uporabnikov (velja
za vse predlagatelje, tudi za neodvisne producente).
Predlagatelji projektov izkazujejo izpolnjevanje pogojev z dokazili in izjavami, ki so
navedeni ter priloženi prijavnemu obrazcu.
Pogojev iz točk 3.2.2 in 3.2.3 ni potrebno
posebej izkazovati, ker se vodijo na podlagi javnih evidenc, dostopnih Ministrstvu za
kulturo Republike Slovenije.
4. Način ocenjevanja
4.1 Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij:
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj sedmih razpisnih meril. Kolikor je
prijavljena programska vsebina namenjena
slepim in gluhonemim v njim prilagojenih
tehnikah, se za to dobi dodatno število točk.
Za vse programske vsebine, ne glede na
vrsto izdajatelja, se upošteva enako maksimalno število točk, ki jih lahko dosežejo.
4.1.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin tiskanih medijev:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave;
– povprečno število natisnjenih in prodanih izvodov tiskanih medijev;
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih,
znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin ter povprečno število objavljenih izvirnih člankov v
posamezni številki;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obve
ščenosti;
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– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo;
– pomen za posamezno regijo oziroma
lokalno skupnost.
4.1.2 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo.
4.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se
merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno
merilo. Dodatno število točk se dobi tudi
za to, če je prijavljena programska vsebina
namenjena slepim in gluhonemim v njim
prilagojenih tehnikah.
4.2.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave;
– pomen projekta za razvoj posameznih
regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo;
– omogočanje uresničevanja pravice do
javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih;
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti
spolov ter uveljavljanja strpnosti;
– nepridobitnost programa.
5. Oddaja vlog

Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
in mora vsebovati vse obvezne dokazila in
izjave, kot so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih
sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa
in razpisna dokumentacija, se šteje za nepopolno in se zavrže v skladu z Zakonom o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02, 123/06 -ZFO-1; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK).
Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji predložiti v 6 izvodih v ločeni zaprti
ovojnici (kuverti), z oznako na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na razpis 2007 (JPR 19
– MV – 2007) ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 9. marca
2007, oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti
ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti
v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.
Vsak projekt oziroma vsaka vloga, ki se
prijavlja na razpis, mora biti oddana ločeno v posebni ovojnici (kuverti), in sicer v 6
izvodih. Posamezna vloga, ki ne bo oddana v šestih izvodih v eni ovojnici (kuverti),
se bo štela kot nepopolna in bo zavržena.
Prav tako bodo zavržene vse različne vloge, ki bodo oddane v eni skupni ovojnici
(kuverti).
Ministrstvo bo poleg prepozno oddanih
vlog in vlog, ki ne bodo vsebovale vseh
predvidenih sestavin, iz nadaljnjega postopka izločilo tudi vse vloge, ki ne bodo vložene
s strani upravičene osebe.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
6. Dodelitev sredstev in omejitve pri dodelitvi sredstev
Na razpisu bodo v sofinanciranje izbrani
tisti projekti, ki bodo na podlagi razpisnih
meril v postopku izbire ocenjeni višje. Dokončni izbor projektov, ki bodo sprejeti v
sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v
skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02,
123/06 - ZFO-1) sklenilo pogodbo o sofinanciranju projektov.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo
morala porabiti v proračunskem letu 2007,
ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05).
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
7. Razpisni rok: razpis se prične 9. februarja 2007 in se zaključi 9. marca 2007.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov do
izteka razpisnega roka dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani Ministrstva za kulturo RS http://www.kultura.gov.si, kjer so na
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voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo
na ta razpis.
9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tjaša Urankar Dornik, tel.
+386/1/369-59-47, elektronska pošta: tjasa.urankar-dornik@gov.si.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije bo predlagatelje projektov o izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku 60 dni po
zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-6/2007-1
Ob-2949/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05, 49/05 in 39/06), na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo Republike Slovenije v obliki
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Srbije (Uradni list RS, št. 81/02, MP 21/02),
Ustavne listine Srbije in Črne Gore (Uradni
list Srbije in Črne Gore, št. 1/2003 z dne
29. 1. 2003), Protokola tretjega zasedanje
mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
ter Srbijo in Črno goro z dne 30. 3. 2006) ter
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006 z dne 20. 2. 2006),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo ter Republiko
Srbijo v letih 2008 in 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše
obiske do treh mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Srbiji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za raziskovalce iz Republike Srbije
ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroške bivanja za srbske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana, Maribor) ali izjemoma v primeru
zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***) ob daljših obiskih – obiski do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uradni list RS, št. 140/06). V
primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini
največ do 1251 evrov mesečno. Srbskim
raziskovalcem se ne glede na dolžino biva-
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nja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas
trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; vsaka vloga mora biti
odposlana v posebni kuverti;
– projekti trajajo 2 leti;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnih projektih morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski nosilec in nosilec iz Republike Srbije
morata vložiti prijavi praviloma paralelno v
terminu in na način, ki ga določita pristojni
instituciji (Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za znanost in varstvo okolja Republike
Srbije).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A in B (ARRS-MS-RS-A/2007 in ARRS-MSRS-B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava,
ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta
na slovenski strani, mora vsebovati nasled
nje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicija ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-RS-A/2007) v slovenskem in angleškem jeziku se pošlje tudi po elektronski
pošti na naslov: razpis-RS08-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
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– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
ter Republiko Srbijo).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire mešane komisije
za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo ter Republiko Srbijo), na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 85.000 evrov (20 mio
SIT).
Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2008 do 31. decembra 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo ter
Republiko Srbijo v letih 2008 in 2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-RS-A/2007) v slovenskem in angleškem jeziku morajo po elektronski pošti
prispeti tudi na naslov: razpis-RS 08-09@
arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te prijave, do vključno 16. aprila
2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca (ARRS-MS-RS-A/2007) morajo po
elektronski pošti prispeti na naslov: razpisRS-08-09@arrs.si, do vključno ponedeljka
16. aprila 2007 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave oddane v pisni
obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju mešane komisije, predvidoma v decembru 2007. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
priloge).
14. Podrobnejše
informacije:
Petja
Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: petja.stanovnik@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-7/2007-1
Ob-2950/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.

123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05, 49/05 in št. 39/06) ter na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske
republike Kitajske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP, št.
3/94), Protokola šestega zasedanja skupne
komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (1. 6. 2005, Bled) ter
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2. 2006), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko v letih 2007–2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in kitajskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših obiskov do 14 dni in
daljših obiskov do 1 meseca.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozne stroške za
slovenske raziskovalce ob obiskih na Kitajskem, do kraja partnerske institucije na
Kitajskem;
– stroške bivanja za kitajske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
ali izjemoma v primeru zasedonosti Doma
podiplomcev v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 evrov na dan, za kratke
obiske in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140, 29. 12. 2006, v nadaljevanju:
uredba);
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za kitajske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni in dolgi obiski – do 30 dni). V primeru zasedenosti Doma podiplomcev se za
namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1252 evrov, za dolge
obiske.
Kitajskim raziskovalcem se ne glede na
dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi
za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti so 2-letni;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
s področja naravoslovno-matematičnih ved
(natural sciences), tehniških ved (engineering and technology), medicinskih ved (medical sciences), družboslovnih ved (social
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sciences), humanističnih ved (humanities),
drugih multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskav (miscellaneous and interdisciplinary research);
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije;
ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in kitajski nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (agencija in
MOST – The Ministry of Science and Technology of PR China, Department of International Co-operation, 15 b Fuxing Rd., Beijing
1000862, PR China).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A in B (ARRS-MS-CN-A/2007) in ARRS-MSCN-B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Vsaka
vloga mora biti odposlana v posebni kuverti.
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega
projekta na slovenski strani, mora vsebovati
naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov: razpis-kitajska07-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov, programov
oziroma tehnoloških projektov po veljavni
metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;

– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupna komisija za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Ljudsko republiko Kitajsko).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in/ali odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire Skupne komisije
za znanstveno-tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 125.000 evrov.
Sofinanciranje v letih 2007 in 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev nemenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. julij 2007.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 7. 2007 do 30. 6. 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2007–
2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-kitajska07-09@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno četrtka, 26. aprila
2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca morajo po elektronski pošti prispeti
na naslov: razpis-kitajska07-09@arrs.si do
vključno četrtka, 26. aprila 2007 do 12. ure.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po sedmem zasedanju
slovensko-kitajske komisije za znanstveno
in tehnološko sodelovanje, ki bo potekalo
predvidoma v juniju 2007.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti
pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13,
Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3353/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06)
in Programa dela Slovenske turistične orga-
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nizacije za leto 2007, Slovenska turistična
organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana
objavlja:
javni razpis
za sofinanciranje izdelave in postavitve
obvestilnih tabel (VII-1 ali VII-1.1) pred
izvozi z avtocest v Republiki Sloveniji
1. Predmet razpisa: sofinanciranje postavitve obvestilnih tabel pred izvozi z avtocest.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
– Vlagatelj je v času od 1. 1. 2007 do
porabe predvidenih sredstev oziroma najkasneje do 31. 11. 2007 (do konca proračunskega leta) postavil obvestilne table pred
izvozi na obeh straneh avtoceste v skladu z
objavo in razpisno dokumentacijo.
– Postavitev tabel je v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS,
št. 110/06) in v skladu z navodili DARS-a
(http://www.dars.si/doc/pdf/navodila2.pdf).
Vlagatelj mora vlogi za pridobitev sredstev priložiti:
– nalog za postavitev oziroma drug ustrezen dokument DARS-a v skladu z navodili
DARS-a (http://www.dars.si/doc/pdf/navodila2.pdf);
– fotografijo obvestilnih tabel kot dokazilo o postavitvi;
– kopijo računa za izdelavo in postavitev
tabel, ki dokazuje tudi datum postavitve;
– izpolnjen obrazec, ki je del razpisne
dokumentacije (11. poglavje);
– podpisan, žigosan in na vsaki strani
parafiran vzorec pogodbe;
– izjava vlagatelja, da sprejema pogoje
razpisa.
Podrobnejša obrazložitev pogojev je razvidna iz razpisne dokumentacije.
3. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: merilo za izbiro je datum in ura
prispetja vlog. Podrobnejši način uporabe
merila pri ocenjevanju vlog je razviden iz
razpisne dokumentacije.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: višina
razpisanih sredstev je opredeljena v Programu dela Slovenske turistične organizacije za
leto 2007 in znaša 12.000 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki,
če je predvideno zaporedno podeljevanje
sredstev
Sredstva se dodelijo na podlagi prispelih
vlog. V primeru, da Slovenska turistična organizacija v prvem krogu ne porazdeli vseh
razpisanih sredstev, se izvedejo nadaljnji
krogi, vse do dokončne porabe sredstev.
Rok za oddajo prijav za sodelovanje v 1.
krogu je 8. 5. 2007 do 10. ure, za sodelovanje v nadaljnjih krogih pa vsak tretji torek v
mesecu do 10. ure. Nadaljnji krogi bodo izvedeni le, če razpoložljiva sredstva v prvem
krogu ne bodo v celoti porabljena in če bo
STO o tem sprejel sklep.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev oziroma datumi odpiranja vlog za
dodelitev sredstev, če je predvideno zaporedno odpiranje le teh:
Odpiranje vlog, ki bodo prispele v prvem
krogu, t.j. do 8. 5. 2007 do 10. ure, bo 9. 5.
2007 ob 12. uri. Odpiranje vlog, ki bodo
prispele v morebitnih nadaljnjih krogih, bo
za vsak nadaljnji krog vsak tretji torek v me-

Stran

864 /

Št.

11 / 9. 2. 2007

secu ob 12. uri. Odpiranja bodo na sedežu
Slovenske turistične organizacije, Dunajska
cesta 156, Ljubljana.
8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje
v osmih dneh od odpiranja vlog.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, vsak delovni
dan od 9. do 15. ure, pri Metki Pirc ali po
mailu: metka.pirc@slovenia.info. Razpisna
dokumentacija je dostopna tudi na spletni
strani www.slovenia.info/board. Morebitna
vprašanja se zastavljajo pisno na zgornji elektronski naslov, in sicer najpozneje
2 dni pred vsakokratnim rokom za oddajo
vloge. STO bo odgovor poslala neposredno vlagatelju ter vprašanje skupaj z odgovorom objavila tudi na spletnih straneh
www.slovenia.info/board.
Slovenska turistična organizacija
Ob-3136/07
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, (Ur. l. RS, št. 59/03, 51/04
in 15/05), Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da je od 1. 2. 2007 odprt državni razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v februarski reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.zzs-mcs.si.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel.
01/30-72-165, e-pošta: stasa.favai@zzsmcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 110-7/2007
Ob-2929/07
Na podlagi 8. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice (Ur. l. RS,
št. 120/05) objavlja Komisija za štipendiranje Občine Jesenice
razpis
za denarne pomoči pri izobraževanju v
Občini Jesenice v letu 2007
1. Denarne pomoči za izredni študij
Denarne pomoči za izredni študij oziroma študij ob delu se podeljujejo delavcem,
ki so zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v Občini Jesenice oziroma delavcem za študij na ostalih
področjih, kjer občina izraža svoj interes,
in ki so ob delu vpisani v študijske programe strokovnih visokih šol ali v univerzitetni
študij dodiplomsko ali podiplomsko, pa jim
javni zavod, v katerem so zaposleni ne more
omogočiti povračila stroškov šolanja iz utemeljenih razlogov. Denarne pomoči za ta
namen se podeljujejo:
– delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za
delo, ki ga opravljajo, pa želijo pridobiti višjo
stopnjo izobrazbe,
– delavcem, ki študirajo za pridobitev pogojev, zahtevanih za delo, ki ga opravljajo.
Denarna pomoč za posamezni letnik
znaša največ 50% šolnine oziroma največ
šest zajamčenih plač. Od celotnega zneska
šolnine se odštejejo morebitne subvencije
resornih ministrstev.
Denarne pomoči se podeljujejo izključno
za univerzitetni in visokošolski študij, izjemoma tudi za šolanje na srednjih šolah, če gre
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za umetniške poklice, za katere ni možnosti
za študij na akademiji ali drugi visokošolski
organizaciji (učitelji v glasbeni šoli).
Vlogi (Obr. izredni) je potrebno priložiti
naslednja dokazila:
1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2006/07,
2. kopijo osebnega dokumenta (osebne
izkaznice ali potnega lista),
3. kopijo bančnega kartice ali bančnega
računa,
4. potrdilo o opravljenih obveznostih za
prejšnje leto šolanja,
5. potrdilo o stalnem bivališču in družinskih članih (dobite na UE Jesenice),
6. potrdilo o plačani šolnini,
7. izjava javnega zavoda, da izkazuje interes za študij kandidata in mu/ji bo zagotavljal zaposlitev po končanem študiju najmanj
toliko časa kot traja študij.
Rok za oddajo vlog za denarne pomoči
za izredni študij do 20. 3. 2007.
2. Denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih
ustanov
Denarne pomoči za študente umetniških
akademij in podobnih izobraževalnih ustanov (v nadaljnjem besedilu: študenti umetniški akademij) se lahko dodelijo študentom,
ki so vpisani dodiplomsko ali podiplomsko v
domovini ali tujini na izobraževalno ustanovo, ki izobražuje za ustvarjalce in poustvarjalce zlasti s področja glasbene, likovne in
dramske umetnosti pa tudi drugih področij
umetniškega ustvarjanja.
Kandidati za tovrstne denarne pomoči
morajo imeti stalno bivališče v Občini Jesenice.
Vlogi (Obr. umet. akad) je potrebno priložiti naslednja dokazila:
1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2006/07,
2. kopijo osebnega dokumenta (osebne
izkaznice ali potnega lista),
3. kopijo bančnega kartice ali bančnega
računa,
4. potrdilo o opravljenih obveznostih za
prejšnje leto šolanja,
5. potrdilo o stalnem bivališču in družinskih članih (dobite na UE Jesenice),
6. potrdilo o plačani šolnini,
7. morebitne reference in priporočila.
Rok za oddajo vlog za denarne pomoči
za študente umetniških akademij in podobnih ustanov je do 20. 3. 2007.
3. Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja
Do dodelitve teh pomoči so upravičeni zaposleni v javnih zavodih s področja
družbenih dejavnosti v Občini Jesenice in
študenti ter dijaki s stalnim bivališčem v Občini Jesenice.
Denarna pomoč za ta namen se lahko
dodeli, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gre za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije in druge
dopolnilne izobraževalne oblike (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne oblike), ki so
povezane z delom, ki ga delavec opravlja
in za katere je izražen interes zavoda, v
katerem je delavec zaposlen oziroma so
povezane s študijem, če je kandidat dijak
ali študent,
– da je mogoče tovrstno denarno pomoč
opredeliti kot prispevek k razvoju znanja in
usposobljenosti zaposlenih v občini in stimulaciji študentov in dijakov za dodatno izobraževanje in usposabljanje,

– da kandidat za tovrstno denarno pomoč iz lastnih virov zagotavlja najmanj 40%
potrebnih sredstev oziroma stroškov,
– če je višina stroškov izobraževanja racionalna glede na s strani interesa občine
ocenjen učinek izobraževanja.
Vlogi (Obr. sem) je potrebno priložiti naslednja dokazila:
1. kopijo bančnega kartice ali bančnega
računa,
2. kopijo osebnega dokumenta (osebne
izkaznice ali potnega lista),
3. program izobraževanja,
4. morebitne reference in priporočila,
5. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov,
6. kopijo prijavnice – naknadno dostaviti
še potrdilo o uspešno opravljeni izobraževalni obliki in kopije računov, ki izkazujejo
stroške navedene v finančni konstrukciji,
7. potrdilo zavoda o povezanosti izobraževalne oblike z delom kandidata,
8. izjavo izobraževalnega zavoda, da je
izobraževanje povezano s študijem (za dijake in študente).
Rok za oddajo vlog za denarne pomoči
za druge oblike izobraževanja je odprt do
porabe sredstev.
4. Podpora umetniškemu ustvarjanju na
področju občine
Za pomoči, namenjene umetniškim poklicem, lahko kandidirajo tisti, ki so bodisi občani Jesenic ali nameravajo ustvarjati v tem
okolju ali če je njihova dejavnost pomembna
za kulturno življenje v Občini Jesenice. Podpora umetniškemu ustvarjanju se realizira v
obliki odkupa umetniških stvaritev.
Do podpore so upravičeni umetniki s statusom samostojnega kulturnega delavca in
umetniki, ki se ukvarjajo z umetnostjo ljubiteljsko, pa so za svoje delo že prejeli državno ali občinsko priznanje.
Upravičeni so tudi študentje umetniških
akademij in podobnih izobraževalnih ustanov, če v času študija niso prejeli denarne
pomoči s strani Občine Jesenice. Posameznik lahko prejme tovrstno podporo največ
trikrat.
Komisija bo določila upravičence za odkup in ugotovila višino sredstev, ki bi bila
potrebna za to. Če bo višina potrebnih sredstev presegala razpoložljiva sredstva, bo komisija določila prednostni red kandidatov, pri
čemer bo upoštevala:
– prednost ima kandidat, katerega delo
doslej še nikoli ni bilo odkupljeno,
– prednost ima kandidat, ki je ima daljši
ustvarjalni staž,
– prednost ima kandidat, ki je prejel več
nagrad in priznanj za svoje delo.
Če po upoštevanju prvega kriterija ni
mogoče določiti prednosti, se upoštevajo
naslednji kriteriji toliko časa, da se lahko
ugotovi prednost.
Vlogi (Obr. umet) je potrebno priložiti naslednja dokazila:
1. kopijo osebnega dokumenta (osebne
izkaznice ali potnega lista),
2. kopijo bančnega kartice ali bančnega
računa,
3. potrdilo o statusu samostojnega kulturnega delavca oziroma kopije morebitnih
državnih ali občinskih priznanj,
4. reference in morebitna priporočila,
5. morebitna fotografija, avdio ali video
posnetek ponujene stvaritve, opis,
6. za študente dokazilo o statusu študenta.
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Rok za oddajo vlog za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine je do
30. 9. 2007.
5. Podpora mladim umetnikom
Občina zagotavlja vsem dijakom srednje glasbene šole in študentom glasbene
in drugih akademij, ki imajo stalno bivališče v Občini Jesenice, brezplačno uporabo
ustrezne dvorane za izvedbo diplomskega
koncerta.
O podporah, opredeljenih v tem poglavju, odloča župan in jih podeljuje kontinuirano
glede na prispele vloge tako, da se šteje,
da je javni razpis in rok za prijavo odprt do
naslednjega razpisa.
Vlogi (Obr. dvorana) je potrebno priložiti
naslednja dokazila:
1. kopijo osebnega dokumenta (osebne
izkaznice ali potnega lista),
2. potrdilo izobraževalne organizacije, da
bo izvedel diplomski koncert,
3. izjava oziroma predlog glasbene šole
o podelitvi takšne pomoči,
4. program koncerta.
Občina Jesenice podeljuje tudi enkratno denarno podporo nadarjenim učencem,
ki dosegajo nadpovprečne rezultate z namenom pomoči pri pokrivanju stroškov na
različnih dodatnih izobraževalnih oblikah in
tekmovanjih. Pomoč se dodeli na predlog
Glasbene šole Jesenice.
6. Splošno
Kandidati lahko uveljavljajo pravico do
štipendije in denarnih pomoči na obrazcih,
ki jih dobite v Sprejemno informacijski pisarni Občine Jesenice ali na internetni strani
www.jesenice.si.
Kandidati oddajo vlogo z dokazili na Občini Jesenice ali priporočeno po pošti na

naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, Jesenice, s pripisom »Vloga za denarne
pomoči pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice«.
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na tel. 04/58-69-275 pri Aleksandri Potočnik vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo od objave razpisa dalje. Rok za oddajo
vlog je:
1. za denarne pomoči za izredni študij
do 20. 3. 2007,
2. za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih
ustanov do 20. 3. 2007,
3. za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja – odprt razpis
do porabe sredstev,
4. za podporo umetniškemu ustvarjanju
na področju občine – rok za prijavo do 30. 9.
2007,
5. za podporo mladim umetnikom – odprt
razpis – rok za prijavo odprt do naslednjega
razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem roku za
prijavo oziroma v 60 dneh po oddaji popolne
vloge za študijske pomoči, za katere velja
odprt razpis.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju
za potrebe v Občini Jesenice.
Občina Jesenice
Ob-3456/07
Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel
št. 38, 6105 Šalara na podlagi Pravilnika o
oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradne

Št.

11 / 9. 2. 2007 /

Stran

865

objave št. 6/03 in 7/04) ter sklepa Sveta št.
5c z dne 1. 8. 2006 objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
z zbiranjem pisnih ponudb za razno
storitveno dejavnost
Naslov lokala: Vanganel št. 38, 6105 Šalara, v izmeri 32,14 m2, izklicna mesečna
najemnina je 208,65 EUR.
V izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu s prvim odstavkom 45.
člena ZDDV.
Vsa morebitna investicijska vlaganja se
pobotajo z najemnino. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba za najem poslovnega
prostora za storitveno dejavnost v Vanganelu št. 38, 6105 Šalara – I. nadstropje
– 14/2007«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
Prijave na razpis sprejemamo priporočeno po pošti ali osebno do 17. 2. 2007.
Razpisno dokumentacijo dobite v času uradnih ur na sedežu Krajevne skupnosti ali
po telefonskem dogovoru. Številka telefona: 05/62-41-084 ali 05/62-40-076 (GSM
031/298-985).
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika
bo Svet poleg splošnih pogojev upošteval
ponujeno višino najemnine. Izbrani ponudnik plača varščino v višini treh mesečnih
najemnin in je dolžan v 30 dneh skleniti pogodbo o najemu v obliki notarskega zapisa.
Stroške notarskega zapisa plača ponudnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Krajevna skupnost Vanganel
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Razpisi delovnih mest
Št. 3/2007/15
Ob-2926/07
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Dunajska c. 22, Ljubljana na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – prečiščeno besedilo (ZJUUPB2)), tretjega odstavka 58. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03), 4.
člena Pravilnika o državnotožilskem pripravništvu, opr. št. Tu 242/03 z dne 27. 11. 2003,
Odloka o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih (Ur. l. RS, št. 59/03) in določb
Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in
v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06),
objavlja javni natečaj za zaposlitev
državnotožilskih pripravnikov za
usposabljanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov za samostojno pravniško
delo v okviru državnega tožilstva ter priprave na pravniški državni izpit.
Pripravniška delovna mesta objavljamo na:
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju:
– 1 mesto državnotožilskega pripravnika,
ki sklene delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub
ljani:
– 4 mesta državnotožilskih pripravnikov,
ki sklenejo delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Novi
Gorici:
– 1 mesto državnotožilskega pripravnika,
ki sklene delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu Novem
mestu:
– 1 mesto državnotožilskega pripravnika,
ki sklene delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj
Gradcu:
– 2 mesti državnotožilskih pripravnikov,
ki skleneta delovno razmerje za določen čas
na okrožnem državnem tožilstvu.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati so:
– pridobljen naziv univerzitetni diplomirani pravnik ali nostrificirana diploma tuje
pravne fakultete,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika ali državljanstvo tuje države
in znanje slovenskega jezika, če obstaja
pravna in dejanska vzajemnost z državo,
katere državljan je,
– poslovna sposobnost in splošna zdravstvena zmožnost.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma izpise:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena,
2. izpis ocen opravljenih izpitov,
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 Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, ki objavlja javni natečaj,
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.
Pri izbiri kandidata se bodo upoštevali
naslednji objektivni in subjektivni kriteriji, in
sicer:
– študijski uspeh in posebna priznanja s
tega področja,
– regionalna zastopanost,
– dosežki na drugih področjih in
– pripravljenost za nadaljnje delo na državnem tožilstvu.
Z izbranimi kandidati za opravljanje pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja
na okrožnem državnem tožilstvu, bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
24 mesecev s polnim delovnim časom.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
in sicer do 23. februarja 2007 (zadnji dan
oddaje po pošti).
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: dtrs@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 90 dni od dneva objave.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Št. 110-0001/2007-2
Ob-2927/07
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
direktorja/ice občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– 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.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje vsaj enega tujega
jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja,
za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih dokumentov,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– opravljanje drugih nalog po pooblastilu
ali nalogu župana.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. izjavo o znanju tujega jezika,
7. izjavo o znanju dela z računalnikom,
8. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
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– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
9. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Divača pridobitev
podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V
primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti tudi življenjepis. V prijavi lahko kandidat
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Divača, Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
direktor/ica občinske uprave« na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača, v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@divaca.si, pri čemer je
veljavnost prijave pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Cerkvenik, tel.
05/731-09-36, elektronski naslov: tatjana.cerkvenik@divaca.si.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Občina Divača
Št. 1100-1/2007/1-0023291
Ob-2938/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) in
18. člena Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
139/06) Ministrstvo za promet objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v direktoratu za železnice
in žičnice (šifra delovnega mesta 109).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, tehnične ali prometne
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom;
– 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 ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prav tako se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka
opraviti najkasneje v roku šestih mesecev
od razporeditve na delovno mesto, kot to
določa druga alineja 57. člena Pravilnika
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet (št.
0110-1/2004/5-1110, z dne 12. 5. 2004 ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve).
Delovno področje:
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji;
– sodelovanje pri pripravi predpisov in
posamičnih aktov ter internih aktov za izvajanje izvršilnih nalog z delovnega področja;
– sodelovanje v projektnih skupinah in
drugih oblikah sodelovanja…
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) 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,
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za promet
pridobitev podatkov iz prejšnje 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.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo
popolne in pravočasno prispele prijave.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgo-
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vora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi ter s poznavanjem področja
železnic.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za promet,
Langusova ulica 4, Ljubljana.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, številka:
»1100-1/2007/1-0023291« na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 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: mzp.kadri@gov.si in
v vednost natasa.bester@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za
promet (http://www.mzp.gov.si), najkasneje
v roku 60 dni po objavi internega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Su 2105/2007
Ob-3113/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka))
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000
Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prijava mora vsebovati:
– 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,
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– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 7/2007
Ob-3126/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja Službe za informatiko v Uradu
RS za preprečevanje pranja denarja.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba računalniške ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 4 leta za univerzitetno
izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja in izkušnje:
– poznavanje omrežij TCP/IP protokol,
routing, DNS in VPN,
– poznavanje operacijskih sistemov MS
W2K, XP in LINUX,
– poznavanje relacijskih baz Oracle,
Access in SQL,
– zaželeno je tudi poznavanje požarnih
pregrad (Check Point).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
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– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz četrte alineje iz uradnih evidenc.
V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje in organiziranje dela na področju informatike,
– 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,
– priprava in vodenje razvojnih projektov
s področja sistemske analize in integracije
projektov,
– druge naloge po nalogu direktorja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
RS za preprečevanje pranja denarja v Službi za informatiko, Cankarjeva 5, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj št. 1101-13/2006
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na številko 01/478-59-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Št. 17/2007
Ob-3133/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
direktor občinske uprave (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– znanje enega svetovnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, za dobo
petih let s polnim delovnim časom. Delo bo
izbrani kandidat opravljal v prostorih Občine
Bled, Cesta svobode 13, Bled.
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.
Opis delovnih nalog:
– organiziranje in vodenje občinske
uprave,
– skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
– 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,
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– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bled pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktorja občinske uprave opravljal
v nazivu podsekretar.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto direktorja občinske uprave«, na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled, 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: obcina@bled.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
V besedilu javnega natečaja so zapisani
izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 04/575-01-00 ali 04/575-01-30
(Bojana Por).
Občina Bled
Št. 17/2007
Ob-3134/07
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju
kulture v Občini Bled – Zavod za kulturo
Bled (Ur. l. RS, št. 126/04), Občinski svet
Občine Bled, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta svobode
13, 4260 Bled objavlja javni razpis za
direktorja zavoda (m/ž).
Poleg pogojev določenih z zakonom,
morajo kandidati za direktorja izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo družboslovne smeri,
– strokovno poznati področje dela zavoda,
– poznati dejavnosti s področja kulture;
– imeti sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih;
– aktivno obvladati slovenski jezik;
– aktivno obvladati najmanj dva svetovna jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka (kopija delovne knjižice; dokazila o aktivnem znanju tujih jezikov
idr.),
– pisni program poslovnega in programskega razvoja zavoda za petletno mandatno
obdobje.
Direktorja bo imenoval Občinski svet
Občine Bled po predhodnem mnenju sveta
zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za določen čas za čas
trajanja mandata. Po poteku mandatne

dobe je ista oseba lahko znova imenovana
za direktorja.
Kandidature z dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter programom dela in razvoja zavoda morajo kandidati dostaviti na naslov:
Občina Bled, Cesta svobode 131, Bled – za
razpis direktorja Zavod za kulturo Bled v 8
dneh po objavi razpisa. Razpis začne veljati
z dnem objave v Uradnem listu RS.
O izboru bodo kandidati obveščeni predvidoma v roku 30 dni od poteka roka za
oddajo prijav.
Občinski svet Občine Bled
Št. 9
Ob-3135/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06: ZJU – UPB2) Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska
cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec)
– 1 prosto delovno mesto za nedoločen
čas,
– 2 prosti delovni mesti za določen čas
delo na projektu Lukenda do 31. 12. 2010
s polnim delovnim časom in štirimesečnim
poskusnim delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta
22, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela: poročanje na sejah
senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
priprava sodnih odločb za potrebe službe za
informatiko, priprava gradiva in sodelovanje
ter pisanje zapisnika na sejah oddelka.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III.
5. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – ZJU-UPB2), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
6. Pisne prijave morajo vsebovati na
slednje:
a) 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,
b) opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
c) izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, da se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev, da zoper njega
ni bila vložena pravnomočna obtožnica za-
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radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
d) izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Višjemu delovnemu in
socialnemu sodišču, da pridobi podatke iz
c. točke iz uradnih evidenc.
7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in izjavami o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Višje delovno
in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali na elektronski
naslov: urad.visds@sodisce.si, z oznako
»javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po oprav
ljeni izbiri.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Marjeti Dornik, tel. 01/474-47-50.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 110-48/2007/1
Ob-3140/07
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
višjega svetovalca v Službi za mednarodne odnose.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne ali tehnične smeri;
– najmanj 4 leta 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 višji svetovalec se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
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– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– delo na področjih spremljanja, analiz in
priprave boljše zakonodaje, poenostavitve
postopkov ter odprava administrativnih ovir,
ocena vplivov zakonodaje in njihovih sprememb, tako v domačem kot v evropskem
okolju ter sodelovanje z domačimi in mednarodnimi institucijami na tem področju.
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 višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za javno
upravo na Tržaški 21 v Ljubljani oziroma v
njegovih uradnih prostorih.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka »110-48/2007« 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 dr. Aleš
Dobnikar, tel. 01/478-86-46.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 32/2007
Ob-3211/07
Svet VDC Ajdovščina – Vipava, Gradiška
cesta 7, 5271 Vipava, na podlagi sklepa 2.
seje sveta VDC Ajdovščina – Vipava z dne
30. 1. 2007 in v skladu z določili 32. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91/I,
45/94 – odločba US RS, 8/96, 18/96 – odločba US RS in 36/00 – ZPDZC), 56. in
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US RS in 21/05
– odločba US RS) in na podlagi 30. člena
Statuta VDC Ajdovščina – Vipava razpisuje
delovno mesto
direktorja.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj
ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis morajo kandidati poslati po pošti na naslov: VDC Ajdovščina – Vipava,
Gradiška cesta 7, 5271 Vipava, ali oddati v
tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
Šteje se, da je pogoj iz četrte alinee drugega odstavka tega razpisa izpolnjen tudi,
če kandidat nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda in
ga opravi najkasneje v roku enega leta od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
VDC Ajdovščina – Vipava
Št. 1102-14/2007/1
Ob-3222/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v
Sektorju za demografske in socialne statistike.
Usposabljal se bo za samostojno delo na
področju socialnih statistik in klasifikacij.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo: program sociologije – smer družboslovna informatika;
– obvladati morajo 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 ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge za katere se bo usposabljal izbrani kandidat:
– izvajanje raziskovanj s področja socialnih statistik in klasifikacij;
– priprava in analiza različnih podatkovnih baz;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statističnih metod;
– z znanjem modeliranja in izgradnje podatkovnih baz;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
– s poznavanjem statistik s področja izobraževanja in usposabljanja.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednje izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje 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 o tem, 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;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 1. in
2. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom ter
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, številka
»1102-14/2007«, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma
dokazil in pogovorna s kandidati ter s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
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
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Tanja Domijan, tel. 01/234-08-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 34-0002/07
Ob-3229/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/2006-UPB2)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Zakladnici
enotnega zakladniškega računa države.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje pisne izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 2. alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
za čas opravljanja pripravništva z namenom
usposabljanja za opravo državnega izpita
iz javne uprave, s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal v Direktoratu za zakladništvo v Zakladnici enotnega zakladniškega
računa države, Beethovnova 11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj št. 1101-12/2007
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-64-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1100-2/07-01
Ob-3230/07
Na podlagi 58. člena člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
1. višji svetovalec v Oddelku za dostop do podatkov, v Službi za informacijsko upravljanje in tehnologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji
svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
smeri; računalniška, informatika, organizacijska – informatika;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zah-
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teva 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 državni izpit iz javne
uprave, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje projektov izgradnje računalniških aplikacij;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja pridobitev podatkov
iz zgornje – 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in
veščin kandidata.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Formalno nepopolne vloge se v skladu z
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana z označbo »javni natečaj številka
1100-2/07«, ali na elektronski naslov: dunja.pejic@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
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objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani http://www.arsktrp.gov.si/. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar
Podgoršek, tel. 01/478-92-62.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 110-6/2007
Ob-3232/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 62/06 – odl. US),
Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo, o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Domžale

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pridobitev podatkov iz centralne kadrovske
evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov,
dokazil, ki bodo pridobljena iz upravnih evidenc in na podlagi razgovora s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo delovne izkušnje na področju upravnih
zadev javnega reda.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi na uradniško delovno mesto »svetovalec«, pri čemer se za kandidata, ki je
že imel sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas z delodajalcem Republiko Slovenijo, to delovno razmerje ne spremeni.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
Kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali
iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje
natečajnih pogojev v skladu z 21. členom
Uredbe o postopku za zasedbo delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06), ne bo
uvrščen v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec, številka: 110-6/2007« na naslov:
Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, in sicer v roku 8 dni po
objavi na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.domzale@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Upravne enote Domžale, http://upravneenote.gov.si/domzale/. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Ciril Repnik, tel. 01/722-01-00.
Upravna enota Domžale
Št. 103-4/2007-7
Ob-3233/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06UPB2, 21/06, 23/06, 62/06, 68/06 in 131/06)
in sklepa Uradniškega sveta, številka
0131-45/2006/48, z dne 23. 1. 2007, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za zdravje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– znanje vodenja in upravljanja v javni
upravi;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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.
Uradnik bo opravljal naloge generalnega
sekretarja, in sicer:
– neposredna pomoč ministru pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva;
– 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;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije;
– vodenje sekretariata.
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,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 50/06–UPB2), 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, Uradni list 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
spletni stani Ministrstva za javno upravo
-http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju,
in sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje
»strogo tajno«.
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, Štefanova 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni sekretar v Ministrstvu za
zdravje 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. Prav tako bo najkasneje v šestih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan opraviti strokovni izpit iz
upravnega postopka.
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, Direkto-

rat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-18-58.
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.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Št. 22/2007
Ob-3234/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Upravna enota Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega položajnega uradniškega
delovnega mesta:
vodja glavne in sprejemne pisarne v
Oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve Upravne enote
Grosuplje, za nedoločen čas, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec II ali I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
upravne, pravne ali organizacijske smeri,
– najmanj tri leta in sedem mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– poskusno delo 2 meseca.
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.
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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 državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje glavne in sprejemne pisarne,
– zagotavljanje splošnih informacij o
načinu poslovanja in odločanju v upravnih
stvareh ter dajanje pojasnil strankam,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje overitev lastnoročnega
podpisa, prepisa ali kopije dokumenta,
– posredovanje informacij javnega značaja,
– sprejemanje vlog in vlog na zapisnik.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Grosuplje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja Glavne in sprejemne pisarne
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 Upravne enote Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
vodja Glavne in sprejemne pisarne« na naslov: Upravna enota Grosuplje, Kolodvorska
2, 1290 Grosuplje, 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.grosuplje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
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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 spletni strani Upravne
enote Grosuplje na naslovu: http://upravneenote.gov.si/grosuplje/.
Zadolženi za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja sta: Dragica Urbas, tel. 01/781-09-10 ali Diana Pajer, tel.
01/78-10-945. V besedilu javnega natečaja
uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Upravna enota Grosuplje
Št. 100-1/2007
Ob-3235/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJUUPB2) objavlja Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Dob pri Mirni (m) – šest delovnih
mest,
– paznik, pooblaščena uradna oseba v
ZPMZKZ Celje (m) – dve delovni mesti,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Koper (m) – eno delovno mesto,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica (m/ž)
– eno delovno mesto,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Ljubljana (m) – štiri delovna mesta,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Maribor (m) – dve delovni mesti,
– višji paznik, vodja izmene, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica (m/ž) – eno delovno
mesto.
Opis dela za delovna mesta paznik:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih
sankcij.
Opis dela za delovno mesto višji paznik
– vodja izmene:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– pripravljanje razporeda varovanja in
organiziranje dela v izmeni,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov,
– izvajanje usposabljanja paznikov v zavodu.
Delovna mesta paznik se lahko opravljajo na nazivih paznik III, paznik II, paznik I.
Delovno mesto višji paznik – vodja izmene
se lahko opravlja v nazivih višji paznik III,
višji paznik II, višji paznik I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja javnih uslužbencev,
izpolnjevati še naslednje:
– spol, kot je označen pri posameznem
delovnem mestu,
– najmanj srednja izobrazba splošne,
tehnične oziroma druge ustrezne smeri (za
delovna mesta paznik) oziroma višja strokovna izobrazba splošne oziroma druge
ustrezne smeri (za delovno mesto višji paznik – vodja izmene),
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
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– znanje slovenskega jezika,
– osnovna raven znanja italijanskega
jezika (za delovno mesto paznik v ZPKZ
Koper),
– 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,
– vozniški izpit B kategorije,
– strokovni upravni izpit; kandidati, ki ga
nimajo, ga bodo v primeru izbora morali
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
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.
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. izjava o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu, iz katere morata biti razvidna leto in ustanova, na kateri je bil izpit
opravljen (kolikor ga kandidat ima),
4. izjavo o pridobljenem pasivnem znanju italijanskega jezika pri pristojni instituciji
ali o opravljenem verificiranem programu
izobraževanja, ki je zajemal štiri leta italijanski jezik, iz katere morata biti razvidna
leto in ustanova, na kateri je bilo znanje pridobljeno (za delovno mesto paznik v ZPKZ
Koper),
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da ima vozniški izpit B kategorije,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat z vpogledom iz
uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam
predložiti ustrezna dokazila.
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.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
v 8 dneh od dneva objave na spletni strani Ministrstva za javno upravo in objave v
Uradnem listu RS pošlje v zaprti ovojnici z

označbo »za javni natečaj – paznik« na naslov zavoda, za katerega je zainteresiran:
– Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem, zpkz-dob@gov.si,
– Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3,
3000 Celje, zpkz-ce@gov.si,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska 3, 6000 Koper, zpkz-kp@
gov.si,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, zpkzlj@gov.si,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor, zpkzmb@gov.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na navedene elektronske naslove, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave se skladno 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.
Usposobljenost kandidatov se bo presojala tudi z osebnim razgovorom in psihološkim testiranjem.
Izbrani kandidati bodo sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas. Delo se bo
opravljalo na sedežu posameznega zavoda
za prestajanje kazni zapora oziroma njegovega oddelka in na terenu, s polnim delovnim časom in v izmenah. Izbrani kandidati
bodo morali v šestih mesecih po nastopu
dela opraviti strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS,
št. 106/06 – ZIKS-1–UPB1), ki vključuje tudi
strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 60 dneh po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Uprave
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/izvrsevanje_kazenskih_sankcij/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dajejo: za ZPKZ Dob Ivica Vitez
(07/30-47-010), za ZPMZKZ Celje Cvetka
Vidali (03/426-67-70), za ZPKZ Koper Lilijana Laganis (05/610-04-50), za ZPKZ Ljubljana Tomaž Dulmin (01/300-55-30) in za ZPKZ
Maribor Jožica Benčič (02/290-96-10).
Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 110-43/2007/1
Ob-3236/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. 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
e-upravo in upravne procese, Sektorju
za upravne procese in odpravo administrativnih ovir.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– 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.
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:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– neposredna pomoč pri vodenju medresorskih delovnih skupin na področju odprave administrativnih ovir,
– vodenje in sodelovanje v delovnih in
projektnih skupinah za odpravo administrativnih ovir in pripravo boljših predpisov,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno izvajanje ukrepov vlade na
področju odpravo administrativnih ovir,
– sodelovanje v skupinah za pripravo
boljše zakonodaje na nacionalni in mednarodni ravni.
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
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
podsekretar, številka »110-43/2007« 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 Republike
Slovenije 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 mag. Renata Zatler, tel. 01/478-87-59.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-13/2007-2
Ob-3238/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec pod šifro 125 v Direktoratu
za ekonomske odnose s tujino – Sektorju
za bilateralne ekonomske odnose in trgovinsko politiko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne, naravoslovne in tehnične smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– želeno znanje 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 ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnih 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,
– 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. pisno izjavo o znanju tujega jezika,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu 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 gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
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Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec pod šifro 125 v Direktoratu za
ekonomske odnose s tujino«, na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Marjeta Bajt, tel. 01/400-36-27.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 181-8/2007
Ob-3248/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
podsekretar, šifra 1145, v oddelku za
finančno kontrolo za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovne smeri ali visoka strokovna
izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri s specializacijo ali magisterijem,
– 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– osnovna raven znanja angleškega ali
nemškega jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni iz-
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pit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
službe,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte s področja dela
oddelka,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja dela oddelka,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog finančne kontrole,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– nadomeščanje in pomoč vodji sektorja
pri vodenju sektorja,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije«.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o osnovni ravni znanja angleškega ali nemškega jezika,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Službi vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu podsekretar, v prostorih
Službe vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave 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 uvrščene v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj št. 181-8/2007, za delovno mesto
podsekretar, šifra 1145« na naslov: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,

Ljubljana, v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svlr, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Nataša Franetič tel. 478-34-21 vsak
delavnik med 9. in 11. uro, e mail: natasa.franetic@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 103-7/2007-3
Ob-3342/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
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 (Služba za evropske
zadeve in mednarodno sodelovanje).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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.
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;
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– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za 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 Službi za evropske
zadeve in mednarodno sodelovanje opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo
napredovanja v naziv višji svetovalec II oziroma 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 (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 višji svetovalec v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje,
št. 103-7/2007«, na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 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. 1100-98/2006
Ob-3343/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Generalnem davčnem uradu
1. svetovalec/-ka v Službi za mednarodno izmenjavo podatkov.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Kratek opis nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pripravljanje analiz s področja kontrole
davčnih zavezancev,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
na Davčnem uradu Maribor
2. davčni/-a kontolor/-ka v referatu za
odmero in kontrolo fizičnih oseb.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 1- in
2-mesečnim poskusnim delom za delovno
mesto pod št. 2.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
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– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na
naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto
tudi opravljalo:
– pod št. 1: DURS, Generalni davčni
urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
ali na gp.durs-gdu@gov.si,
– pod št. 2: DURS, DU Maribor, Titova
ulica 10, 2502 Maribor ali na gp.durs-mb@
gov.si.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne
uprave RS – http://www.durs.gov.si/.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Špela Povše, tel.
01/478-29-53,
– pod št. 2: Helena Falež, tel.
02/235-68-15.
Davčna uprava RS
Št. 110-34/2007-31111
Ob-3346/07
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):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju.
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Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-36/2007-31111
Ob-3347/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
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.
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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
Ob-3348/07
Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Savska
cesta 20/c, 8290 Sevnica, objavlja prosto
delovno mesto
direktorja zadruge.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo agronomske ali ekonomske smeri,
– da ima tri oziroma pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži koncept dolgoročne poslovne strategije zadruge.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata, to je 4 leta.
Kandidate vabimo, da v roku 8 dni od
objave vložijo na spodaj navedeni naslov
pismene prijave z življenjepisom, dokazili
o izobrazbi, eventuelnih dodatnih znanjih in
usposobljenosti, s podrobnim opisom delovnih izkušenj in izdelanim konceptom dolgoročne strategije zadruge.
Vsa potrebna pojasnila in informacije za
izdelavo poslovne strategije kandidati prejmejo pri vodji kadrovske službe Ireni Klenovšek, 07/816-36-05.
Vso zahtevano dokumentacijo naj kandidati pošljejo izključno priporočeno na naslov: Kmečka zadruga Sevnica, Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, z oznako »prijava
na razpis, ne odpiraj«.
Razpisna komisija bo obravnavala le popolne, pravočasno prispele vloge.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pismeno v roku 30 dni po izteku roka prijav.
Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
Št. 1100-2/2007/1-0023291
Ob-3358/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) in
18. člena Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
139/06) Ministrstvo za promet objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
podsekretar v Sektorju za prometno
politiko v direktoratu za promet (šifra delovnega mesta 289).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem teh-

nične, strojne, prometne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom;
– 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.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prav tako se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka
opraviti najkasneje v roku šestih mesecev
od razporeditve na delovno mesto, kot to
določa druga alineja 57. člena Pravilnika
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet (št.
0110-1/2004/5-1110, z dne 12. 5. 2004 ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve).
Delovno področje:
– spremljanje gradiv Državnega zbora, Vlade RS, ministrstev in EU in izdelava
mnenj in stališč h gradivom v medresorskem in strokovnem usklajevanju s področja vozil;
– spremljanje predpisov EU, prilagajanje
nacionalne zakonodaje, sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč RS za organe in delovna
telesa EU s področja vozil;
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju skladnosti vozil ter identifikacije in
ocene tehničnega stanja vozil;
– priprava predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter drugih
gradiv za Vlado RS ter zagotavljanje druge
strokovne pomoči pri oblikovanju politik z
delovnega področja;
– vodenje najzahtevnejših projektnih
skupin;
– sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih…
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
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– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) 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,
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za promet
pridobitev podatkov iz prejšnje 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.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo
popolne in pravočasno prispele prijave.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo strojne in/ali prometne smeri ter s poznavanjem
vozil in postopkov za ugotavljanje skladnosti
vozil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za promet,
Langusova ulica 4, Ljubljana.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, številka:
»1100-2/2007/1-0023291« na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 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: mzp.kadri@gov.si in
v vednost natasa.bester@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. Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Ob-3390/07
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju
Zakon o javnih uslužbencih) objavlja Občina
Ravne na Koroškem javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za urejanje stavbnih zemljišč v Občinski upravi Občine Ravne
na Koroškem.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III.

Opis del in nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnih 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;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših del;
– druga dela po nalogu predstojnika.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS;
– znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen 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.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
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 RS,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega državnega izpita iz javne
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uprave in strokovnega izpita iz upravnega
postopka, je oba navedena pogoja dolžan
izpolniti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, sicer se imenovanje v naziv
razveljavi.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Ravne na Koroškem in po potrebi
na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za
urejanje stavbnih zemljišč«.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 02/870-55-10.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na
podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom 6 mesecev.
Občina Ravne na Koroškem
Su 20/2007-1
Ob-3454/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Domžalah, Urad predsednice, Ljubljanska
76, Domžale na podlagi 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
sodni referent za področje izvršbe II
(eno delovno mesto).
Delovno mesto sodni referent za področje izvršbe II je uradniško delovno mesto, ki
se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni
sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II
in višji pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti izvršbe,
– sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in prvo odločanje v
izvršilnih zadevah v skladu z zakonom,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika sodišča, vodje izvršilnega od-
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delka, vodje izvršilnih referentov, ali sekretarja sodišča.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– osem mesecev delovnih izkušenj.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen 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 (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v
nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma, da strokovnega
izpita nima,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
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iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravne postopku. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrajnega sodišča v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje izvršbe II''
na naslov: Okrajno sodišče v Domžalah,
Urad predsednice, Ljubljanska 76, Domžale in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednice Okrajnega sodišča v Domžalah, kontaktna oseba Elizabeta Doupona,
tel. 01/72-15-741.
Okrajno sodišče v Domžalah
Št. 110-45/2007/1
Ob-3455/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. 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 skupne zadeve, Oddelku za premoženjsko pravne
zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 6 let 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.
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:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
oddelka,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in opravljanje pravnih zadev,
– opravljanje premoženjsko pravne funkcije,
– urejanje zemljiškoknjižnega stanja.
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 o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
4. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo 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 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
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
podsekretar, številka »110-45/2007« 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 Republike
Slovenije 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.
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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 Tanja
Bašelj, tel. 01/478-18-59.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-37/2007-31111
Ob-3458/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo in št.
1/07):
– 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto višjega državnega tožilca,
določene v drugem odstavku 15. člena in v
16. členu Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmož
nosti 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 višjega državnega
tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega
registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-39/2007-31111
Ob-3459/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95,
16/97, 24/98, 117/05, 68/06 in 7/07), Mi
nistrstvo 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; Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
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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 (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
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Druge objave
Št. 200-1

Ob-3387/07

Popravek
V javnem pozivu, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 9 z dne 2. 2. 2007, Ob-2109/07,
se zaporedna št. 10 pravilno glasi:
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 2. 2007 ob 9. uri
v sejni sobi na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 44/07
Ob-3220/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Uredbo o metodologiji
za določitev osnov za izračun sredstev za
izvajanje javne službe na področju kulture
(Uradni list RS, št. 100/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov
na področjih kulturne dediščine,
arhivske dejavnosti in knjižnične
dejavnosti, ki jih bo v letih 2007–2009
sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (v
nadaljevanju: programski poziv, oznaka
JP25-KAM 2007–2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področja programskega
poziva
Predmet programskega poziva je triletno
sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali
lokalna skupnost, na naslednjih področjih
zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.
Zakon o uresničevanju javnega interesa
za kulturo opredeljuje javni kulturni program
v 56. členu: “Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec,
katerega ustanovitelj ni država ali lokalna
skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem
interesu do te mere, da ga država ali lokalna
skupnost financira na primerljiv način kot
javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo
upoštevati cilje in prioritete kulturne politike
in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni.”
2. Namen in cilji programskega poziva
Programski poziv je namenjen triletnemu
sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih izvajalcev, katerih dosedanje delovanje je
bilo po kvalitativnih in kvantitativnih merilih v
javnosti ovrednoteno kot strokovno, uspešno
in javno dostopno, njihovi programi dela pa
odražajo cilje in prioritete kulturne politike.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike na navedenih področjih programskega
poziva so:

– trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb;
– izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov;
– zagotavljanje dostopnosti programov
na področju Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru;
– izvajanje programov, ki imajo posredne
gospodarske učinke in vplivajo na razvoj
človeških virov;
– izvajanje programov, ki prispevajo h
krepitvi nevladnega sektorja na področju
programskega poziva ter
– izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem.
Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
so podlaga za vrednotenje dejavnosti posameznega izvajalca oziroma predlagatelja.
3. Pomen izrazov
V okviru tega programskega poziva se
uporabljajo naslednji pojmi:
– Predlagatelj programa (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelj) je izvajalec javnega
kulturnega programa, ki je pravna oseba,
katere ustanoviteljica ni država ali lokalna
skupnost, je pa njeno delovanje v javnem
interesu do te mere, da jo država ali lokalna
skupnost financira na primerljiv način kot
javne zavode.
– Področje programskega poziva je tisto področje, na katerem predlagatelj izvaja
svojo dejavnost. Predlagatelj se lahko prijavi le na eno področje tega programskega
poziva.
– Upravičena oseba je predlagatelj,
katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje,
določene v besedilu tega programskega
poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
– Javni kulturni program (v nadaljnjem
besedilu: program) je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota dejavnosti, ki jih
izvaja predlagatelj, ter je dostopen javnosti
in ustreza kulturnopolitičnim in strokovnim
ciljem.
– Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota v okviru
programa, npr. delo nevladne organizacije,
mednarodno sodelovanje ipd. Sestavljajo ga
ena ali več programskih enot v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje.
– Programska enota je posamezna programska aktivnost v okviru programskega
sklopa, na primer: udeležba na mednarodni
konferenci, izdaja publikacije ipd.
– Finančna uravnoteženost pomeni, da
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po
posameznih programskih sklopih in vseh
programskih enotah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani morajo biti vsi viri financiranja programa
in njihov obseg.
4. Področja programskega poziva
Ministrstvo bo sofinanciralo programe na
naslednjih področjih zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin:
4.1 Kulturna dediščina
Program obsega naslednje možne programske sklope:

– organizacija in izvedba izobraževalni
vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje publikacij s področja kulturne
dediščine.
4.2 Arhivska dejavnost
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– organizacija izobraževalnih vsebin,
– izdajanje publikacij s področja arhivske
dejavnosti,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti.
4.3 Knjižnična dejavnost
Program obsega naslednje možne programske sklope:
– delo nevladnih organizacij na področju
knjižnične dejavnosti,
– organizacija izobraževalnih vsebin,
– mednarodna dejavnost in udeležba na
mednarodnih konferencah,
– promocijske dejavnosti,
– izdajanje publikacij s področja knjižnične dejavnosti,
– ponudba informacijskih storitev za knjižnice.
Vloga predlagatelja se upošteva kot program, če so predlagani vsaj trije programski
sklopi.
5. Splošni pogoji za sodelovanje pri programskem pozivu
5.1 Na programski poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene
osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– so v Republiki Sloveniji registrirani za
izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju programskega poziva in njihova ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost,
Obvezna dokazila:
– kopija izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega
potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti v
Republiki Sloveniji in
– kopija veljavnega statuta ali ustanovnega akta.
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove
na področju kulture), niso dolžne predložiti
dokazil.
– da na prijavljenem področju delujejo
vsaj tri leta v obdobju zadnjih petih let,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da na prijavljenem področju deluje vsaj tri
leta v obdobju zadnjih petih let.
– da zagotavljajo javno dostopnost sofinanciranega programa,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost sofinanciranega programa.
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva,
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja
o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do
ministrstva.
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Resničnost izjave se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene stranke hrani ministrstvo.
– da za izvedbo programa zaprosijo
sredstva v višini največ 70% vseh predvidenih stroškov programa.
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja
o nepreseganju 70% predvidenih stroškov
programa.
– da predlagajo vsaj tri programske
sklope,
– ne prijavljajo programskih vsebin, ki so
že bile izbrane ali financirane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih
ministrstva ali na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti,
Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na programskem pozivu z že izbranimi oziroma financiranimi
programskimi vsebinami.
5.2 Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve, da predlagatelj ne izpolnjuje
splošnih pogojev, po že izdani odločbi o izboru izvajalca javnega kulturnega programa
spremeni odločitev in s predlagateljem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve (npr. po pregledu poročil za leto 2006) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva iz prejšnjih
let (nerealizacija programa, dela programa
ali projektov) razdre že sklenjeno pogodbo,
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
njihovo povračilo.
6. Kriteriji za izbor na programskem pozivu
6.1 Kakovost in uspešnost predlagate
lja v zadnjih treh letih bosta ocenjeni gle
de na:
– realizacijo programa predlagatelja v
obdobju 2004–2006,
– aktivno javno delovanje (objave, nagrade, konference in druge reference),
– dostopnost in številčni doseg programa
(število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev,
udeležencev).
6.2 Kakovost in izvedljivost posamez
nega predlaganega programskega sklopa
za obdobje 2007–2009 bosta ocenjeni glede na:
– celovitost in ustreznost,
– stopnjo izvedljivosti,
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalni
interes (državna, mednarodna raven),
– realno finančno ovrednoteni in uravnoteženi programski sklopi po programskih
enotah,
– predvideno dostopnost in odmevnost v
javnosti (število uporabnikov, obiskovalcev,
bralcev, udeležencev…).
7. Uporaba kriterijev
V okviru programskega poziva JP25KAM-2007-2009 bodo financirani programi
upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu
prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem
redu njihovega prispetja.
Sofinancirani bodo lahko le programi tistih predlagateljev, ki bodo dosegli:
– vsaj 15 točk pri oceni kakovosti in
uspešnosti javnega kulturnega programa v
zadnjih treh letih (točka 6.1) ter
– vsaj 30 točk pri kakovosti in izvedljivosti pri vsakem od vsaj treh predlaganih
programskih sklopov za obdobje 2007–2009
(točka 6.2).
Višina odobrenih sredstev za posamezni program bo odvisna od skupne višine
prejetih točk in od razpoložljivih sredstev,

skladno z določbami 9. točke tega programskega poziva.
8. Obrazložitev načina ocenjevanja
Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega programskega poziva. Za
posamezni kriterij lahko predlagatelj prejme
10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk (ko
je vsebina delno ustrezna) ali 0 točk (ko je
vsebina neustrezna).
Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in
uspešnosti predlagatelja v zadnjih treh letih
(ki so navedeni pod točko 6.1), je minimalno
število točk, ki pomeni uvrstitev v postopek
nadaljnjega ocenjevanja, 15 točk. Najvišje
možno število prejetih točk je 30.
Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in
izvedljivosti posameznega predlaganega
programskega sklopa za obdobje 2007–
2009 (ki so navedeni pod točko 6.2), je minimalno število točk na posameznem programskem sklopu (in programski enoti), ki
pomeni uvrstitev v izbor, 30 točk. Najvišje
možno število prejetih točk na posameznem
programskem sklopu (in programski enoti)
je 50 točk.
Število točk za programski sklop z več
programskimi enotami se določi tako, da se
najprej oceni posamezne programske enote znotraj posameznega sklopa, nato pa se
seštevek točk vseh programskih enot deli s
številom enot.
Skupno število točk za program se določi
tako, da se seštevek točk po programskih
sklopih deli s številom programskih sklopov.
Po končanem ocenjevanju po kriterijih
se določi tudi opisno oceno programa, in
sicer tako, da se seštevek točk iz točk 6.1 in
6.2 opredeli po naslednji opisni lestvici: zelo
kakovostno (od 70 do 80 točk), kakovostno
(od 50 do 69 točk), zadovoljivo (od 30 do 49
točk), nezadovoljivo (od 0 do 29 točk).
9. Okvirna vrednost programskega poziva
Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva (JP25KAM-2007-2009), za leto 2007 znaša skupaj
265.000 EUR. Po področjih programskega
poziva pa znaša:
– kulturna dediščina: okvirno 170.000
EUR;
– arhivska dejavnost: okvirno 24.000
EUR;
– knjižnična dejavnost: okvirno 71.000
EUR.
Za leti 2008 in 2009 se letni obseg sredstev, dodeljenih posameznemu izvajalcu,
določi v okviru proračunskih možnosti.
Ministrstvo bo izbralo predloge javnih
kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določenih s tem programskim pozivom.
10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do konca posameznega
proračunskega obdobja v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o
izvrševanju proračuna RS. Izbrani izvajalci,
s katerimi bodo sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi javnih kulturnih programov,
bodo za leti 2008 in 2009 neposredno pozvani k predložitvi podrobnejših programov
dela za vsako leto posebej. Vsebina in obseg programa za vsako naslednje leto bosta
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opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi, ki
bo sklenjen na podlagi predloga strokovne
komisije in pristojnega uslužbenca ter odločitve ministra.
11. Rok za prijavo na programski poziv:
rok za prijavo na programski poziv prične
teči 9. 2. 2007 in se zaključi 12. 3. 2007.
12. Dokumentacija programskega po
ziva
Dokumentacija programskega poziva
obsega:
– besedilo programskega poziva,
– opredelitev področja in programskih
sklopov z navodili, navedbo posebnih pogojev, posebnih kriterijev in obveznih prilog,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec z
navedbo bistvenih sestavin vloge),
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev),
– prijavni obrazec 4 (zbirni obrazec za
obdobje 2007–2009),
– prijavni obrazci 5 (zbirni obrazci po programskih sklopih in programskih enotah),
– prijavni obrazec 6 (rekapitulacija finančnega načrta),
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na programski poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–6,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 5.1 (če je potrebno),
– zahtevane obvezne priloge za posamezna področja oziroma sklope programskega poziva.
Dokumentacijo programskega poziva
lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi
urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure).
Dokumentacijo programskega poziva si
lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z
izvedbo tega javnega poziva (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem navedeno dokumentacijo tudi
poslati.
13. Oddaja in dostava predlogov
13.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih obrazcih programskega poziva
za posamezno področje, programski sklop
oziroma programsko enoto in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji
poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 12. 3. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski poziv z oznako
JP25-KAM-2007-2009, z obvezno navedbo
razpisnega področja (npr. kulturna dediščina). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja.
13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 12. 3. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva. V okviru
tega roka se bodo vloge obravnavale po
času prispetja.
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13.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije. Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati
predlagatelja k dopolnitvi vloge in mu določiti rok, do katerega mora biti predložena
dopolnjena vloga. Predlagatelj lahko vlogo
dopolnjuje ali spreminja do zaključka programskega poziva oziroma do roka, določenega v pozivu za dopolnitev, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Za datum prispetja vloge se šteje datum,
ko je prispela zadnja dopolnitev in je vloga
s tem popolna.
13.4 Oddaja popolne vloge pomeni, da
je predlagatelj seznanjen s pogoji in kriteriji
tega programskega poziva.
13.5 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog ter
– nepopolne vloge.
14. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– kulturna dediščina: Vida Koporc Sedej
(vida.koporc@gov.si),
– arhivska dejavnost: Nina Zupančič-Pušavec (nina.zupancic@gov.si),
– knjižnična dejavnost: Tatjana Likar (tatjana.likar@gov.si).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za
kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede programskega poziva obrnejo na
pristojne uslužbence.
15. Vpogled v dokumentacijo programskega poziva: vpogled v dokumentacijo
programskega poziva je možen v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana),
kot je navedeno pod točko 12.
16. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelja o izboru ali
zavrnitvi obvestilo predvidoma do 20. 4.
2007.
Ministrstvo bo izbralo predloge javnih
kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega javnega poziva.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3359/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja.
12. 2. 2007 prične s poslovanjem notarka Edita Špitalar v Mariboru, Ljubljanska
ulica 42.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-3360/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja.
12. 2. 2007 prične s poslovanjem notar Boris Kosi v Mariboru, Partizanska cesta 13a.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-3137/07
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nezazidana, komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena poslovni gradnji v IOC Logatec:
– del parc. št. 754/1 travnik v izmeri
9.254 m2,
– parc. št. 375/395 gozd v izmeri
6.934 m2,
– parc. št. 514 travnik v izmeri 2.217 m2,
– parc. št. 375/63 gozd v izmeri
2.385 m2,
– parc. št. 375/64 gozd v izmeri 610 m2,
– del parc. št. 752 gozd v izmeri
1.779 m2,
– del parc. št. 743 travnik v izmeri
3.509 m2,
– parc. št. 747 travnik v izmeri 504 m2,
– del parc. št. 733/3 travnik v izmeri
1.002 m2,
– del parc. št. 375/61 travnik v izmeri
909 m2,
– parc. št. 375/307 pašnik v izmeri
350 m2,
– parc. št. 375/84 pašnik v izmeri
950 m2,
– parc. št. 749/1 travnik v izmeri 3.400 m2
in pašnik v izmeri 2.899 m2,
– parc. št. 749/2 pašnik v izmeri 195 m2,
vse k.o. Dol. Logatec.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 17.280 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
Velikost posameznega zemljišča namenjenega poslovni dejavnosti bo določena
glede na želje investitorja – kupca. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku enega
leta po podpisu pogodbe pri notarju.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A)
in asfaltna cesta.
2. Predmet prodaje sta nezazidani, komunalno opremljeni stavbni zemljišči, namenjeni poslovni gradnji v IOC Zapolje:
– parc. št. 220/3 travnik v izmeri
1.076 m2,
– parc. št. 1826/1 travnik v izmeri 655 m2,
obe k.o. Dol. Logatec.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 14.400 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A)
in cesta.
3. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.

4. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 21. 2. 2007 do 12. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
Občina Logatec
Ob-3216/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepov Mestnega sveta Mestne
občine Ptuj, št. 478-78/2006 z dne 21. 12.
2006 in št. 478-1/2007 z dne 24. 1. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 189.S njiva v izmeri 525 m2,
dvorišče v izmeri 505 m2 in stanovanjska
stavba v izmeri 107 m2, vpisana pri vl. št.
536, k.o. Krčevina pri Ptuju,
– parc. št. 566/15 travnik v izmeri
1448 m2,
– parc. št. 602 njiva v izmeri 3841 m2,
– parc. št. 603 travnik v izmeri 2225 m2,
– parc. št. 605 travnik v izmeri 8238 m2,
– parc. št. 618/2 travnik v izmeri
1157 m2,
– parc. št. 622/1 travnik v izmeri
310 m2,
– parc. št. 623/3 njiva v izmeri 4826 m2,
– parc. št. 624/1 njiva v izmeri 6407 m2,
– parc. št. 625/2 travnik v izmeri
128 m2,
– parc. št. 629/8 travnik v izmeri 290 m2,
vpisane pri vl. št. 614, k.o. Krčevina pri
Ptuju.
Nepremičnine se prodajajo kot celota.
b) parc. št. 596/2 travnik v izmeri
5069 m2,
– parc. št. 596/6 travnik v izmeri 625 m2,
vpisani pri vl. št. 614, k.o. Krčevina pri Ptuju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nepremičnini se prodajata kot celota.
Nepremičnine se nahajajo v poselitvenem območju P11-S6/II Rabelčja vas – zahod (severno od ulice 5. prekomorske), ki
je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
100 €/m2 (brez DDV).
c) parc. št. 3449/6 njiva v izmeri 770 m2,
– parc. št. 3449/1 njiva v izmeri 945 m2,
obe vpisani pri vl. št. 396, k.o. Ptuj.
Navedeni nepremičnini se nahajata v
poselitvenem območju P11-S18 Ob Selski
cesti, ki je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
45 €/m2 (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki
za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 23. februarja 2007, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne
občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Ptuj, dne 26. februarja
2007, ob 13. uri, v sobi št. 54/3 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v
skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse

stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj
Št. 02/07
Ob-3394/07
Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Sklepa Občinskega sveta
Občine Markovci z dne 6. 4. 2006 in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 15/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nepremičnine: 3sobno stanovanje št. 3, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci, pripisana pri ZKV št. 411, ima skupne površine
58,75 m2, se nahaja v pritličju stanovanjske
stavbe in solastniški deleži na skupnih delih stavbe, na naslovu Markovci 33a, 2281
Markovci, po ocenjeni vrednosti stanovanja
21.177.60 €, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja.
2. Cena: višina ponujene cene ne sme
biti nižja od ocenjene vrednosti posamezne
nepremičnine.
3. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 5. marca 2007 na naslov: Občinska
uprava Občine Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stanovanja«. Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe
do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se
lahko sprejme od dneva objave do poteka
roka za oddajo ponudb.
4. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Neuspešnemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Občine Markovci;
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine
za posamezno stanovanje;
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
popolnih ponudb je najkasneje do 5. marca
2007. Javno odpiranje ponudb bo 7. marca
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2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Markovci,
v Markovcih 43.
6. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo
odločal župan Občine Markovci. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
sta dve ali več ponudb, ki bi bile najugodnejše, enake, ima prednost pri nakupu tisti
ponudnik, ki bo na kasnejšem pogajanju ponudil najvišjo ceno. Z uspelim ponudnikom
se sklene prodajna pogodba najkasneje v
15 dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb.
7. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
8. Stanovanja se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Stroške notarske overitve pogodbe,
vknjižba lastninske pravice in cenitve ter
morebitne druge stroške oziroma dajatve
plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Občina Markovci lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
11. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe
so dostopni na Občinski upravi Občine Markovci na tel. 02/788-88-80, kontaktna oseba
gospa Kolenko.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Markovci
Ob-3096/07
Stečajni upravitelj SIC Invest d.o.o. – v
stečaju, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Kopru opr.
št. St 34/2004
prodajo
terjatev stečajnega dolžnika z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje terjatve:
I. dolžnik Kožlin Jelko, Žigoni 13, Renče
(posojilojemalec) in Podberšek Vojko, Bukovica 20, Renče (zastavnik). Glavnica v višini
2,320.000 SIT, s pogodbenimi obrestmi v
višini 5% in zamudnimi obrestmi v višini
0,5% na dan.
II. dolžnik Igor Laznik, Prvomajska 54,
Nova Gorica. Glavnica v višini 1,100.000
SIT, s 5% mesečnimi obrestmi ter 0,5% zamudnimi obrestmi na dan.
III. dolžnik Horvat Emerik, Obala 126,
Portorož. Glavnica v višini 2,269.200 SIT in
0,5% zamudne obresti na dan.
2. Prodajni pogoji:
– Prodaja se opravi z javnim zbiranjem
ponudb.
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– Upoštevale se bodo samo ponudbe,
katerih ponujena cena ne bo nižja od:
– terjatve pod točko 1/I – v višini 2.420
EUR,
– terjatve pod točko 1/II – v višini 1.140
EUR,
– terjatve pod točko 1/III – v višini 2.370
EUR.
– Vsi morebitni stroški in dajatve v zvezi
z realizacijo pogodbe in prodaje bremenijo
kupca.
– Pravico do udeležbe pri prodaji imajo fizične in pravne osebe, ki do 28. 2. 2007 vplačajo na poslovni račun stečajnega dolžnika
št. 02013-0255357266 varščino v višini 10%
vrednosti terjatve na katero se nanaša ponudba, ter katerih ponudbe z vsemi potrebnimi dokazili prispejo vključno do 1. 3. 2007 na
naslov Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska
ul. 9, Koper, z oznako “opr. št. St 34/2004
– ne odpiraj – zbiranje ponudb“.
– Za najuspešnejšega ponudnika se
bo štel tisti, ki bo ponudil najvišjo odkupno
ceno.
– V primeru, da bosta dve ali več ponudb
enakih, se bo izbor najboljšega ponudnika
opravil z na naroku izvedeno javno dražbo,
na kateri lahko sodelujejo ponudniki katerih
ponudbe bodo enake in bodo ugotovljene
kot najboljše.
– Prodajalec prodaja terjatve po načelu
“videno – kupljeno” in ne prevzema nobenih rizikov glede obstoja ali izterljivosti
terjatev.
– Kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
od poziva za sklenitev in plačati kupnino v
30 dneh od sklenitve pogodbe, pri čemer je
rok plačila bistvena sestavina pogodbe. V
primeru, da se v pogodbi določi rok za plačilo kupnine daljši od 10 dni, mora kupec že
pred sklenitvijo pogodbe predložiti ustrezno
garancijo prvovrstne banke na prvi poziv
brez možnosti ugovora.
– Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, drugim pa vrne v
petih delovnih dneh brez obresti.
– V primeru, da kupec v predpisanem
roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali
ne plača celotne kupnine, prodajalec lahko
razdre pogodbo,vplačano varščino pa zadrži
kot skesnino.
– Terjatev preide na kupca z dnem plačila kupnine, oziroma z dnem predložitve
instrumentov za zavarovanje plačila.
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– Narok za izbor prispelih ponudb bo dne
5. 3. 2007, ob 14. uri na Okrožnem sodišču
v Kopru, v sobi št. 312.
Vse druge informacije so na voljo pri stečajnem upravitelju, tel. 01/51-11-592, vsak
delovnik med 10. in 11. uro.
Stečajni upravitelj:
Štefan Veren
Ob-3384/07
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 29. 1. 2007,
opr. št. St 32/2006, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Bezjak gradbeništvo, storitve
in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Sp. Hajdina
66, 2288 Hajdina, objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je: denarna terjatev
do dolžnika Anchi inženiring, d.o.o., Bistriška cesta 99, Poljčane, v višini 208.981,59
EUR, ki temelji na pravnomočnem sklepu
Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. St
40/2006, ki zapade v plačilo 22. 11. 2009 in
se od 22. 11. 2006 tekoče obrestuje po letni
obrestni meri euribor, po najnižji prodajni
ceni 190.000 EUR.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Bezjak gradbeništvo d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki morajo v tem roku plačati
varščino v višini 10% od najnižje prodajne cene na račun stečajnega dolžnika, št.
04202-0001300028, odprtem pri Novi KBM,
ki bo uspešnemu ponudniku vračunana v
kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v
petih delovnih dneh po odpiranju ponudb.
Uspešni ponudnik mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh od prejema obvestila
o izbiri, kupnino pa plačati v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je od
nakupa odstopil in ni upravičen do vračila
varščine. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko
overjeno izjavo.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v treh dneh po končanem zbiranju ponudb. Prevzem in prenos terjatve bo mogoč
takoj po plačilu celotne kupnine.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. št. 041/603-946.
Bezjak gradbeništvo, storitve
in trgovina, d.o.o. – v stečaju
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2007-2
Ob-2939/07
1. Veljavna pravila Sindikata delavcev
trgovine Slovenije, Sindikata KZ Krka
Novo mesto, s sedežem v Novem mestu,
Šentjernejska cesta 6, ki so bila dne 8. 1.
2007 sprejeta na zboru članov sindikata, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
številko 203.
Št. 101-7/2006-4
Ob-3115/07
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
statut Sindikata delovnih invalidov Slovenije S.DiS, podružnice AP – PRO, Lovrenc
na Dr. polju, s sedežem v Lovrencu na Dr.
polju 3-4, 2324 Lovrenc na Dr. polju.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega
izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 103, se vzamejo
iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se
izbrišejo iz evidence statutov.
Št. 101-10/2006-3
Ob-3116/07
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
statut Neodvisnega sindikata Slovenije,
Podružnice HZG d.o.o. Ptuj.
2. Statut, naveden v 1. točki tega izreka,
ki se nahaja v evidenci statutov pod zaporedno številko 79, se vzame iz hrambe z dnem
izdaje te odločbe in se izbriše iz evidence
statutov.
Št. 101-3/2007
Ob-3223/07
Statut sindikata »Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat tekstilne in
usnjarsko predelovalne industrije, Sindikat podjetja Kora Radeče«, Njivice 5,
Radeče, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Laško, na podlagi odločbe 21-15/93-21/13
z dne 18. 10. 1993 in vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 7, se z dnem
31. 1. 2007 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2007
Ob-3224/07
Statut sindikata »Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, Sindikat lesarstva
Slovenije, Sindikat podjetja L.I. Sopota
Radeče«, Pot na jez 12, Radeče, ki je v
hrambi pri Upravni enoti Laško, na podlagi
odločbe 21-18/93-21/13 z dne 18. 10. 1993
in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 9, se z dnem 31. 1. 2007 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-1/2007-4
Ob-3361/07
1. Pravila Osnovne organizacije sindikata Občine Mengeš, s sedežem Slovenska 30, Mengeš, se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko
101-1/2007.
2. Za identifikacijo se določi matična številka 1514121.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-146/2006-5
Ob-2930/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
24. 1. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Siemens, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Bratislavska cesta 5, Ljubljana, in
A Koda, družba za varovanje, d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
100% poslovnega deleža družbe A Koda s
strani družbe Siemens na podlagi pogodbe
o prodaji, nakupu in prenosu poslovnega
deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij
v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-5/2007-6
Ob-2941/07
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 29. 1.
2007 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji
družb MIG Holding GmbH, Am Kaltenborn
43, 61462 Königstein/Taunus, Nemčija, in
MEC Holding GmbH, Gutenbergstrasse
10, 65830 Kriftel, Nemčija, ne nasprotuje.
Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Do koncentracije bo prišlo z izstopom
družbe Heckler & Koch Beteiligungs GmbH
iz družbe MEC Global GmbH, kar pomeni,
da bo družba MIG Holding GmbH družbo
MEC Holding GmbH ponovno upravljala samostojno.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu prodaje tehničnih plinov Urad ugotavlja, da v zvezi z
obravnavano koncentracijo ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-16/2007-6
Ob-3212/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 31. 1.

2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo,
v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb VIPA
družba za finančno poslovanje in razvoj
d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in
Vipa Holding d.d., Kidričeva ulica 19,
Nova Gorica, ne nasprotuje. Koncentracija
je skladna s pravili konkurence.
Do koncentracije naj bi prišlo na podlagi
objave javne ponudbe za odkup delnic izdajatelja Vipa Holding s strani družbe Vipa
z dne 8. 9. 2006.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-145/2006-7
Ob-3374/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
2. 2. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija, ki
bo nastala na podlagi pridobitve skupnega nadzora nad družbo Prevent Global,
družba za upravljanje, investicije in razvoj d.d., Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj
Gradec, s strani družb Sajoma d.o.o.,
Pameče 302, 2380 Slovenj Gradec, Prevent Halog d.o.o., Kidričeva 14, 2230
Lenart pri Slovenskih Goricah, TBP d.d.,
Kidričeva 14, 2230 Lenart pri Slovenskih
Goricah, Eurocity d.o.o., Pod gradom 3,
2380 Slovenj Gradec, ter fizičnih oseb
Jože Kozmus, Pameče 302, 2380 Slovenj Gradec, Nijaz Hastor, Kranjčeviča
broj 11, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, skladna s pravili konkurence in da ji ne
bo nasprotoval.
Priglašena koncentracija se bo izvedla s
pridobitvijo večinskega lastniškega deleža
na podlagi javne ponudbe za odkup vseh
delnic družbe Prevent Global d.d., kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila
druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2932/07
Ime medija: Televizija ETV.
Izdajatelj: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke
pri Zagorju 22, 1412 Kisovec.
Lastnik: EVJ Elektroprom d.o.o. 10%; Janez Vidmar, Obrezija 20, 1411 Izlake 90%.
Viri financiranja: oglaševanje.
Direktor: Boštjan Vidmar.
Ob-2936/07
1. Neviodunum, zavod za kulturo in odnose z javnostmi, Krško (Zavod Neviodunum) je izdajatelj medijev:
– tiskanega medija »Posavski obzornik«,
– televizijskega programa »TV Krško«.
2. Glasovalne pravice v medijih ima Svet
Zavoda Neviodunum.
3. Člani Sveta Zavoda Neviodunum:
– Maruša Mavsar, Kovinarska 11a, 8270
Krško,
– Matej Drobnič, Malence 8, 8311 Kostanjevica na Krki,
– Matjaž Mirt, Kovinarska 11a, 8270 Krško,
– Monika Urbanč, Bohoričeva 15, 8270
Krško,
– Marija Kalčič Mirtič, Libna 40, 8270
Krško.
Ob-3114/07
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
1. Osebi, ki imata deleže v premoženju
izdajatelja (in ustanovitelja):
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub
ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000
Ljubljana.
2. Člani sveta zavoda Revija SRP:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub
ljana,
– Matjaž Jarc, Vodovodna 7, 1000 Ljub
ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000
Ljubljana,
– Iztok Vrhovec, Zaloška c. 99, 1000
Ljubljana,
– Alenka Zakrajšek, Kajuhova 6, 1000
Ljubljana.
Ob-3225/07
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije
– GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljub
ljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Marjan Kramar, Zlatko Kavčič, France
Arhar, Aleš Žajdela, Niko Kač, Vojko Čok,

Cvetka Selšek, Matjaž Kovačič, Draško Veselinovič, Boris Pesjak, Božo Štor, Zoran
Nemec, Sibil Svilan.
Št. 03/07
Ob-3226/07
Financiranje z oglaševanjem, delno iz
občinskega proračuna.
100% lastnik radijske postaje Zeleni val
je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem
21/A, 1290 Grosuplje (Alpe Adria Zeleni val
d.o.o., Spodnja Slivnica 16, Grosuplje).
Seznam programskega sveta posredovan Ministrstvu za kulturo.
Ob-3362/07
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic:
1. Studio D, regionalna radijska postaja
Dolenjske in Bele Krajine, d.o.o., Seidlova
29, Novo mesto (37,54%),
2. Majcen Zlata, Hrastnik, Brnica 63
(7%),
3. Novak Alenka, Dol pri Hrastniku, Brdce 15A (6,40%),
4. Frol Marjan, Trbovlje, Opekarna 13
(13,25%),
5. Naglav Jože, Trbovlje, Cesta Tončke
Čeč 36 (7%),
6. Skvarča Janko, Trbovlje, Keršičeva
cesta 37/A (7%),
7. Gulič Aleš, Trbovlje, Trg revolucije 4
(7%),
8. Drnovšek Jože, Zagorje, Prapreče 40
(5,21%).
Direktor Radia Kum Trbovlje, d.o.o.: Marjan Frol.
Ob-3364/07
Lastniki (fizične in pravne osebe), ki imajo več kot 5% kapitala družbe Primorske novice, d.o.o. Koper na dan 31. 12. 2006 so:
1. Banka Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, 17,1233%,
2. Primorje d.d., Ajdovščina, Vipavska
cesta 3, Ajdovščina, 16,9150%,
3. Dnevnik d.d., Ljubljana, Kopitarjeva
2–4, Ljubljana, 12,1010%,
4. Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38,
Koper, 10,8264%,
5. Intereuropa d.d. Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper, 10,0000%,
6. HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A,
Nova Gorica, 9,9446%,
7. Forma Inn Koper, Obrtniška 5, Koper,
7,0963%.
Uprava Primorskih novic, d.o.o. Koper:
Suzana Zornada Vrabec, direktorica.
Nadzorni svet – člani:
1. Humar Gorazd,
2. Lozej Aleksander,
3. Majnardi Tilen,
4. Pavšič Mirko,
5. Ugrin Boris.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000051
Ob-3356/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06) ter
skladno s 7. oddelkom 2. poglavja Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1
in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št.
0012-54/2006/2 z dne 2. 6. 2006, objavlja
sklep o uvedbi javnega razpisa
za dodelitev radijskih frekvenc za
opravljanje radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta prosta radiodifuzna kanala za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajnih točkah, ki skupaj
tvorita homogeno območje pokrivanja in se
bosta dodelila enemu izdajatelju radijskega
programa:
– Josipdol 93,5 MHz (za pokrivanje območja med Ribnico na Pohorju, Lovrencem
na Pohorju in Janževskim vrhom),
– Radlje 1 95,9 MHz (za pokrivanje območja Radelj ob Dravi).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede opravljanja radiodifuzne dejavnosti
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti
in je hkrati imetnik dovoljenja za izvajanje
radijske dejavnosti za program, s katerim
kandidira, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.
96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno
informiranje o pomembnih lokalnih dogodkih
z območja občin Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi
ter enkrat dnevno predvajanje vsebin iz vsaj
še dveh drugih zvrsti programskih vsebin, ki
so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list
RS, št. 77/02).
2.6 Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 40
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.7 Ponudnik ne sme s svojim programom v celoti že prekrivati razpisanega območja.
2.8 Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje)

3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na minimalni
obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki,
ki imajo večji minimalni obseg programskih
vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s sorazmerno
večjim številom točk (0-3 točke).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0-1 točk).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik bo za žanrsko in
tematsko raznovrstnost programskih vsebin
pri merilu lahko dosegel skupaj največ 9
točk (0-9 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji (0 ali 5 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na oddaljenem
območju (0-2 točki).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v naslednje občine: Lovrenc na
Pohorju, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim
programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi
razpisa, dobi ponudnik 1 točko (0-4 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v naslednje občine: Lovrenc na
Pohorju, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka. Ponudnik, s sedežem
v eni izmed navedenih občin, lahko priloži
zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program
(0-1 točka).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži in-

formacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk (0-1 točka).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična
in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih,
ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri
tem se bo upoštevalo število zaposlenih,
ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na
vrednost opreme za produkcijo programa
(0-3 točke).
3.10 Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja (0-1 točka).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
izkušenj oziroma števila let delovanja ponudnika na področju radijske dejavnosti na
razpisanem območju (0-5 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim
številom točk (0-5 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano oddajno točko se prednostno
upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki bo ponudbi priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik,
ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa
programa posebnega pomena ne bo priložil,
bo prejel 0 točk (0-1 točka).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen (0-1 točka).
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
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ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo ponudniku, ki bo
prejel največje število točk, dodelila pravico
do uporabe frekvenc Josipdol 93,5 MHz in
Radlje 1 95,9 MHz.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 3. 2007
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija
poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti priporočeno s povratnico na naslov
Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8. do 14.
ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za
sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne
dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala za radijsko
radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, dne 15. 3. 2007 ob 10. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan
predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani
oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno
prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo
ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
oziroma elektronski obliki tudi osebno v
vložišču Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, v času
uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo
od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Št. 07-020-000066
Ob-3357/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06) ter
104. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta
za radiodifuzijo št. 0012-113/2006/2 z dne
23. 1. 2007, objavlja
sklep o uvedbi javnega razpisa
za dodelitev radijske frekvence za
opravljanje radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Celje Golovec 92,9 MHz (za pokrivanje
območja mesta Celje).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti
in je hkrati imetnik dovoljenja za izvajanje
radijske dejavnosti za program, s katerim
kandidira, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.
96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen širšemu
krogu poslušalcev, s poudarkom na informativnih in zabavnih vsebinah;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki sta določeni v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02);
– lastna produkcija radijskega programa
mora obsegati najmanj 30 odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.6 Območje pokrivanja programa, s katerim ponudnik kandidira, ne sme delno ali v
celoti prekrivati razpisanega območja.
2.7 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo, pripravljeno v skladu z razpisno
dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe: pri vsakem
merilu se ponudbe ocenijo s točkami. Pri
vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik
pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu
za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe
in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene
ponudbe glede programskih vsebin. Svet
za radiodifuzijo bo ocenil ponudbe glede
programskih vsebin in na podlagi skupne
ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh
točk, podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg program-
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skih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0-6 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 2 točki, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0-2 točki).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
6 točk (0-6 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Štiri točke prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji (0-4 točke).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki še ne pokrivajo
razpisanega območja, in bi se jim nehomogenost obstoječega območja pokrivanja s
pridobitvijo razpisanega območja zmanjšala
v večji meri, imajo prednost pred tistimi, ki bi
se jim nehomogenost obstoječega območja
pokrivanja s pridobitvijo razpisanega območja zmanjšala v manjši meri (0-6 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v Mestno občino Celje. Za pozitivno mnenje pristojnega organa Mestne
občine Celje o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
2 točki (0-2 točki).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v Mestno občino Celje. Ponudnik s sedežem v Občini Celje dobi 2 točki,
če ponudbi priloži zagotovilo, da občina, v
kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero
hkrati sega območje pokrivanja razpisane
frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program (0-2 točki).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 2 točki, sicer dobi
0 točk (0-2 točki).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli
od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih.
Pri tem se upošteva število zaposlenih, ki
imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
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podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 4 točke glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa
(0-8 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev, gledalcev) imajo prednost pred drugimi ponudniki (0-2 točki).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti (0-6 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0-6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu
za razpisano frekvenco se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
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Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 2 točki, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, bo prejel 0
točk (0-2 točki).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0-2 točki).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 3.
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija
ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po
izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi
po pošti prispela na naslov agencije po
izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo

v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo na
sedežu Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7,
Ljubljana, dne 15. 3. 2007 ob 11. uri.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik
ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki bo s
seboj prinesel ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora predložiti
popolno ponudbo, pripravljeno v skladu s tem
sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v
pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno
v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2933/07
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

Sklici skupščin
Ob-3460/07
Popravek
V sklicu skupščine družbe Skupina KIK
Kamnik d.d., je prišlo do administrativne
napake pri navedbi časa skupščine, ki se
pravilno glasi:
Seja skupščine družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., bo v ponedeljek, 5. marca 2007, ob 17. uri v sejni sobi
uprave Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik.

Skupščina bo obravnavala točke dnevnega reda kot so objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 9 z dne 2. 2. 2007, Ob-2759/07.
Skupina KIK Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-3391/07
Obvestilo
Skupščina Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d.d. je na seji dne 12. 12. 2006
zaradi zmanjšanja števila članov nadzornega sveta razrešila vse člane nadzornega
sveta in na novo imenovala naslednje člane:
Janeza Bojca, Matjaža Gantarja, Romana
Androjno in Mojco Burkelca. Z dnem uveljavitve novega statuta (28. 12. 2006) ostajata
kot predstavnika delavcev člana nadzornega sveta še Tanja Blatnik in Matjaž Pavlin.
Člani nadzornega sveta so na konstitutivni
seji dne 24. 1. 2007 izmed sebe za predsednika nadzornega sveta izvolili Janeza
Bojca, za namestnico predsednika pa Mojco
Burkelca.
Adriatic Slovenica
Zavarovalna družba d.d.
uprava družbe
Št. 07-007
Ob-2928/07
Uprava družbe Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na
sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove 11,
1000 Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, dne 15. 3.
2007 ob 12. uri, v poslovnih prostorih družbe, na Ulici Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana (sejna soba, 2. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Mirko Bandelj,
odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov
na skupščini družbe pa se izvolita: Bračun
Zmago in Videtič Mirica.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nevenka Tory.
2. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: na osnovi poročila preštevalcev glasov, predsednik skupščine
ugotovi, da je skupščina sklepčna.
3. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z ZGD-1 se
sedanjih 304.750 delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT nadomesti z 304.750 kosovnih delnic.
4. Sprejem sklepa o preračunu osnovnega kapitala družbe v evre.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se osnovni kapital družbe v tolarjih v skladu z ZGD-1 preračuna v evre. V
prvem odstavku točke 3.1 Statuta se znesek
»609,500.000 SIT« nadomesti z zneskom
»2,543.398,43 EUR«.
5. Spremembe Statuta družbe.
5.1. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sledeče spremembe Statuta družbe:

a) V skladu s sklepom št. 3 in 4 se spremeni prvi odstavek točke 3.1. Statuta družbe, tako da se po novem glasi: »Osnovni
kapital družbe znaša 2,543.398,43 EUR in
je razdeljen na 304.750 navadnih imenskih
kosovnih delnic.
b) Skupščina sprejme čistopis Statuta
družbe.
6. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa družbe Primorje d.d.
kot glavnega delničarja na podlagi prvega
odstavka 384. člena ZGD-1 in v povezavi
z drugim in četrtim odstavkom 528. člena
ZGD-1:
6.1. Vse delnice manjšinskih delničarjev, ki so imetniki delnic družbe Gradis,
gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., se z
dnem vpisa sklepa v register prenesejo na
glavnega delničarja družbo Primorje d.d.
družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3,
Ajdovščina.
6.2. Za prenos delnic iz prve točke tega
sklepa se manjšinskim delničarjem izplača
denarna odpravnina v višini 7,44 EUR za
eno delnico.
6.3. Ugotovi se, da je pooblaščeni revizor
Revizijski center d.o.o., Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana, podal pozitivno
mnenje glede primernosti višine ponujene
denarne odpravnine iz prejšnje točke tega
sklepa.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in z podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe
Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za
zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom
glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje
predpostavke za prenos delnic in primernost
višine denarne odpravnine, revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne odpravnine in izjavo NLB d.d. iz drugega
odstavka 385. člena ZGD-1 bo delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
uprave vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
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Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Gradis, gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
direktor
Damjan Trošt, univ. dipl. inž. grad.

Sklepi skupščin
Ob-3386/07
Uprava družbe PREVENT GRADNJE
IGM, proizvodnja gradbenega materiala,
gradbeništvo, trgovina, nepremičnine, projektiranje in tehnično svetovanje ter storitve, d.d., Miklavška cesta 40, 2311 Hoče
– Spodnje Hoče, obvešča delničarje družbe
PREVENT GRADNJE IGM d.d., da sta bila
dne 7. 2. 2007 na skupščini družbe sprejeta
sklepa v naslednji vsebini:
»Sklep št. 2.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe GIC GRADNJE, gradbeništvo,
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izvajanje in inženiring, d.o.o., Sv. Florijan
120, 3250 Rogaška Slatina, ki je imetnik
1.017.752 delnic družbe PREVENT GRADNJE IGM d.d., Miklavška cesta 40, 2311
Hoče – Spodnje Hoče, kar predstavlja
96,9288% osnovnega kapitala družbe sklenila, da se 32.248 delnic preostalih manjšinskih delničarjev, prenese na glavnega delničarja, družbo GIC GRADNJE, gradbeništvo,
izvajanje in inženiring, d.o.o., Sv. Florijan
120, 3250 Rogaška Slatina za plačilo denarne odpravnine, ki jo bo izplačal glavni
delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za
prenesene delnice skladno s tem sklepom
je določena skladno z določili 385. člena
ZGD-1 in znaša 1,05 EUR za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in upoštevajoč število
delnic, ki posameznemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine družbe PREVENT GRADNJE IGM d.d.,

Miklavška cesta 40, 2311 Hoče – Spodnje
Hoče, upravi družbe skladno z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1, predložil
izjavo banke SKB d.d., PE Celje s katero
je banka solidarno odgovorna za izpolnitev
obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic
v register, manjšinskim delničarjem plačal
odpravnino za pridobljene delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne
odpravnine, sta priložena gradivu za sklic
skupščine in predstavljata sestavni del tega
sklepa.
Sklep št. 2.2:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v skladu z določili 387. člena ZGD-1 izvede
vse potrebne aktivnosti za prenos delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.«
Zoper sklepa ni bila napovedana izpodbojna tožba.
PREVENT GRADNJE IGM d.d.
uprava – direktorica
Metka Zajc Pogorelčnik
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Zavarovanja terjatev
SV 156/07
Ob-3461/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 156/07 z
dne 5. 2. 2007, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje oziroma poslovni prostor
številka 1 v izmeri 43,40 m2, v pritličju stavbe
v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 8, zgrajene
na parceli številka 1753/7 katastrska občina
Spodnje Radvanje, last dolžnika – zastavitelja MC KENSIE turizem in storitve d.o.o.,
s sedežem Trg Dušana Kvedra 8, 2000 Maribor, matična številka 5723230, do celote,
na podlagi pogodbe o brezplačnem prenosu
nepremičnine z dne 30. 5. 1994, sklenjene
med njim kot drugopogodbeno stranko ter
med Zlatkom Knezom kot prvopogodbeno
stranko; zastavljena v korist upnice Banke
Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
– zastavitelja MC KENSIE turizem in storitve d.o.o., s sedežem Trg Dušana Kvedra 8,
2000 Maribor, matična številka 5723230, v
višini 29.210 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 5. 2. 2008, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 38/07
Ob-3462/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-38/07 z dne 5. 2. 2007,
je bilo stanovanje št. 5, v drugem nadstropju zgradbe na naslovu Vojkova ulica 8a,
v Postojni, v skupni izmeri 83,56 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi, ki stoji na
parc. št. 3196/2, k.o. Postojna, last zastavitelja Boruta Čebrona, stanujočega v Postojni na naslovu Vojkova ulica 8a, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, matična št. 5026024, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 62.600
EUR, s končnim datumom zapadlosti terjatve – vračila posojila 31. 1. 2027 in dogovorjeno obrestno mero v višini Euribor
+ 2,20% letno.
SV 187/2007
Ob-3463/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca

iz Maribora, opr. št. SV 187/2007 z dne
1. 2. 2007, sta bili nepremičnini, enosobno
stanovanje v izmeri 51,15 m2, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu
Ob železnici 8, Maribor, ki stoji na parc.
št. 880, trenutno pripisani pri vl. št. 1266,
k.o. Tabor, last Nebojša Jovanovića, EMŠO
0405972500178, stanujočega Maribor, Ob
železnici 8, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4. 1999, sklenjene med Pavlović Angelo kot prodajalko in
Jovanović Nebojšo kot kupcem in nepremičnina: enoinpolsobno stanovanje št. 409
v četrti etaži – mansardi večstanovanjskega objekta na cesti XIV. divizije 3 v Mariboru, v skupni izmeri 43 m2, z balkonsko
loggio v izmeri 4,60 m2, ki stoji na parceli
številka 1084/5, 1087/7 in 1084/44, k.o.
Pobrežje, trenutno pripisani pri vl. št. 2058,
k.o. Pobrežje, last osebe z imenom Petra
Šiško, EMŠO 0207980505298, stanujoče
Ulica Staneta Severja 11, Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
20. 3. 2002, sklenjene med družbo Slocan
d.o.o. kot prodajalko in Petro Šiško kot kupovalko, zastavljeni v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18,
2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 171.090 EUR s pripadki.

SV 126/07
Ob-3465/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 126/07 z
dne 6. 2. 2007, je bilo trisobno stanovanje
št. 4, v stanovanjski hiši Komenskega 14,
Ljubljana, stoječi na parc. št. 2500 in 2499/1
(prej parc. št. 299) k.o. Tabor, ki leži v I.
nadstropju, v skupni izmeri 115,42 m2, last
zastavitelja Romana Pogačarja, iz Ljubljane,
Komenskega ulica 14, na podlagi darilne
pogodbe, sklenjene dne 2. 4. 1996, z Viljenko Pogačar in dvosobno stanovanje št. 3, v
stanovanjski hiši Komenskega 14, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 2500 in 2499/1 (prej parc.
št. 299) k.o. Tabor, ki leži v I. nadstropju, v
skupni izmeri 93,48 m2 oziroma 97,98 m2,
last Vilpo d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Komenskega 14, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 12. 1995, z Romanom
Pogačarjem, zastavljeno v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina
Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, matična št. 5620112,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
202.000 EUR, s pripadki.

SV 213/2007
Ob-3464/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 213/2007 z dne 5. 2.
2007, je bila nepremičnina z identifikacijsko
številko 0658-02184-505, v naravi stanovanje 505 s pomožnim prostorom – shrambo
505A na naslovu Sernčeva 12 v Mariboru
in nepremičnina z identifikacijsko številko
0658-02184-776, v naravi garažno mesto
776 na naslovu Sernčeva 16 v Mariboru,
ki stojita na parceli 404/2 in 395/1, k.o. Koroška vrata, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 9. 1. 2006, sklenjene med Komunaprojekt kot prodajalko, katere lastnika sta
Mateja Pocajt, EMŠO 1003974505897 in
Sašo Pocajt, EMŠO 2711980500366, oba
stanujoča Maribor, Smetanova ulica 31,
zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000

SV 91/07
Ob-3571/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV – 91/07 z dne 6. 2.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 24
v V. nadstropju, v stanovanjski hiši v Ljubljani, Fabianijeva 33, v skupni izmeri 37,13 m2,
ki je last zastaviteljice Sladice Vidović, roj.
2. 10. 1957, EMŠO 0210957505192, Ljubljana, Fabianijeva ulica 33, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. S – 174/92 z dne 16. 6. 1992, sklenjene s
prodajalcem Elektro Slovenija p.o. Ljubljana
in kupovalko Sladico Vidović, zastavljeno v
korist Jožice Papež Francelj, roj. 1. 8. 1970,
EMŠO 0108970505186, Plešivica 4, Notranje Gorice, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3.000 EUR s pripadki, ki zapade v
plačilo najkasneje do 8. 8. 2008.

Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
100.150,23 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 105/2006
Os-2760/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 105/2006 dne 26. 1. 2007 začelo likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom
Vidmar Trade & Company, Trgovina in
gostinstvo d.n.o., Hudalesova ulica 14,
Maribor.
Šifra dejavnosti: 51.190, matična številka: 1587323 davčna številka: 89125592.
Odslej firma glasi Vidmar Trade & Company, Trgovina in gostinstvo d.n.o., Hudalesova ulica 14, Maribor – v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se določi
Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v likvidacijski masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 4. 2007 ob 9.30 v sobi 253/II tukajšnjega sodišča.
5. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2007
St 1/2007
Os-2761/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 1/2007 z dne 26. 1. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Paleto transport d.o.o., Tržaška 85, Maribor
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
– Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
– Autoprijevoz Mirko Premužić in Irena
Zebec, V. Lovrečan, Sv. Lovre 2, Cestica,
– Center Ploj d.o.o., Zagrebška c. 24,
Maribor,
– Valšped d.o.o., Limbuška c. 2, Limbuš,
– Delavski zaupnik Gradišnik Ljubo, Šolska ul. 2, Lovrenc na Pohorju.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € (1.900 SIT)
in največ 158,57 € (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:

01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2007
St 109/2006
Os-2762/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 109/2006 dne 26. 1. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom P.T.O.P.,
Sašo Tuksar s.p., Obrtniška ulica 7, Slovenska Bistrica.
Šifra dejavnosti: 45.430, matična številka: 1307665, davčna številka: 37151444.
Odslej firma glasi P.T.O.P. Sašo Tuksar
s.p., Obrtniška ulica 7, Slovenska Bistrica
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € (1.900 SIT)
in največ 158,60 € (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 4. 2007 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2007
St 66/2006
Os-2763/07
1. Z dnem 29. 1. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Domjan Jelislava
s.p. Cvetličarna Korina, Vanča vas 25/a,
9251 Tišina, davčna št. 24486914.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Za-

kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100666.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 5. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 1. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča, istočasno pa se pošlje v objavo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 1. 2007
St 204/2005
Os-2764/07
To sodišče je s sklepom St 204/2005
dne 29. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Grimy d.o.o., Langusova 8,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
St 9/2007
Os-2765/07
To sodišče je s sklepom St 9/2007 dne
29. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GTR, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Valburga 7, Smlednik, matična številka 1723111, številka dejavnosti 55.100,
davčna številka SI91446546, št. reg. vl.
13671700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Marinc iz Ljubljane.
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% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158,57 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 2007 ob 10.15 v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
St 121/2001
Os-2766/07
To sodišče je s sklepom St 121/2001 dne
29. 12. 2006 stečajni postopek zoper Veletrgovina Global p.o., Ljubljana, Stari trg
3, ustavilo in ga nadaljevalo zoper stečajno
maso. S sklepom z dne 25. 1. 2007 pa je za-
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ključilo stečajni postopek tudi nad stečajno
maso navedenega dolžnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2007
St 202/2006
Os-2767/07
To sodišče je s sklepom St 202/2006 dne
29. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mladen Vukosavljević s.p., Kleparstvo - krovstvo hidro in toplotne izolacije ter prezračevanje in klima naprave, Kašeljska cesta 4, Ljubljana - Polje,
matična številka 5518585, davčna številka:
31274005.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158,57 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 4. 2007 ob 10.45 v razpravni dvorani št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
St 1/2007
Os-2942/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2007,
z dne 29. 1. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Slatinšek Tomislav s.p. –
Urarstvo Slatinšek, Ulica Heroja Lacka 6,
Ptuj, matična številka 5319158000, šifra dejavnosti 33.500, davčna številka 16622707.
Odslej firma glasi: Slatinšek Tomislav
s.p. – Urarstvo Slatinšek, Ulica Heroja Lacka 6, Ptuj – 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 oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 4.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 1. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 1. 2007
St 1/97
Os-2943/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Gorica elementi, Proizvodnja
elementov, kovanega orodja in storitev,
d.o.o. Lokovec – v stečaju, Lokovec 83,
Čepovan, dne 30. 1. 2007 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Gorica elementi, Proizvodnja ele-

mentov, kovanega orodja in storitev, d.o.o.
Lokovec – v stečaju, Lokovec 83, Čepovan,
matična številka 5450616, vložna številka
10144300, šifra dejavnosti 34.300, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2007
St 20/2006
Os-2944/07
To sodišče je dne 30. 1. 2007 izdalo
sklep opr. št. St 20/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Pekarna Vidmar Edi d.o.o. Trgovsko – proizvodno
podjetje Idrija, Gradnikova ulica 6a, Idrija, matična številka 5471966, šifra dejavnosti 15.810.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00002006. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. 5. 2007 ob 8.30, v sobi št. 119 tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2007
St 97/2006
Os-2945/07
To sodišče je s sklepom St 97/2006 dne
29. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Trigrad gradbeništvo d.o.o.,
Kašeljska cesta 48H, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
St 214/2005
Os-2946/07
To sodišče je s sklepom St 214/2005 dne
29. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom ZA-JA De Lux d.o.o. – v stečaju, Bratov Novak 1, Ljubljana. Dolžnik se
po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
St 22/2006
Os-2947/07
To sodišče je s sklepom St 22/2006 dne
26. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
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dolžnikom Cargo Atrij d.o.o., Proizvodnja,
trgovina in storitve – v stečaju, Jurčkova
cesta 7, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra gospodarskih
družb.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
St 18/2005
Os-2948/07
To sodišče obvešča upnike stečajnega
dolžnika Pro-Roof nebitumenske hidroizolacije d.o.o., Cesta krških žrtev 145,
Krško, da bo 1. narok za  preizkus terjatev
dne 28. 2. 2007 ob 9. uri v razpravni dvorani
I-pritličje, CKŽ 12.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 1. 2007
St 103/2005
Os-3117/07
To sodišče je s sklepom St 103/2005 dne
29. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom POM gradbeno podjetje d.o.o.
– v stečaju, Poljanska 17, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2007
St 165/2005
Os-3118/07
To sodišče je s sklepom St 165/2005
dne 29. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Rezilnik gradbeno podjetje d.o.o. – v stečaju, Savska 3, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
St 16/2006
Os-3119/07
Na podlagi umika predloga za začetek
postopka prisilne poravnave nad dolžnikom
Nova oprema Tovarna oblazinjenega pohištva d.d., Pod gradom 4, Slovenj Gradec, se postopek prisilne poravnave ustavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 1. 2007
St 106/2006
Os-3213/07
To sodišče je s sklepom St 106/2006 dne
1. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom General Invest d.o.o. – v stečaju, Rimska c. 22, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2007
St 20/2007
Os-3215/07
To sodišče je s sklepom St 20/2007 dne
1. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trivium – Poslovno informacijske
rešitve d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, matična številka 2025710, vložna
številka: 14071300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej Marinc 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
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tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158,57 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2007 ob 13.15 v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2007
St 144/2005
Os-3217/07
To sodišče je s sklepom St 144/2005 dne
29. 1. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lunatic, fotografija d.o.o. – v
stečaju, Ilirska ulica 15, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
St 122/2006
Os-3218/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 122/2006 dne 31. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Dan,
trgovsko podjetje d.o.o., Židovska ulica
12, Maribor, šifra dejavnosti: 52.420, matična številka: 5602041, davčna številka:
26165953.
Odslej firma glasi Dan, trgovsko podjetje d.o.o., Židovska ulica 12, Maribor – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € (1.900 SIT) in največ 158,57 €
(38.000 SIT) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun za
pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 5.
2007 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 31. 1.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 1. 2007
St 13/2005
Os-3219/07
1. To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 13/2005 z dne 12. 1. 2007 začelo postopek prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom JEM, Jeseniške mesnine d.d. – v stečaju, Spodnji Plavž 14, Jesenice, matična
številka družbe 5048427, šifra dejavnosti
družbe 15.110.
2. Med postopkom prisilne poravnave v
stečaju opravlja dolžnost upravitelja prisilne
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poravnave stečajni upravitelj Grega Erman,
Dunajska 106, Ljubljana.
3. Imenuje se upniški odbor v naslednji
sestavi:
– KZ Naklo z.o.o., Cesta na Okroglo 1a,
Naklo,
– KGZ Sava z.o.o. Lesce, Rožna dolina
50, Lesce,
– Kmetijska zadruga Stična z.o.o., Ulica
II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica,
– Tratnik Boštjan s.p., Pionirska 3, Jesenice,
– Norbert Marcher GmbH, Kasern Gasse
12, A-9524 Villach, Republika Avstrija,
– Hrib d.o.o. Dobje pri Planini, Večje
Brdo 8, Dobje pri Planini,
– predstavnik delavcev Drago Dermota,
Cesta maršala Tita 82, Jesenice.
4. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 30. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2007
St 61/2006
Os-3344/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Infomedia 3 Filming d.o.o.,
Ljubljana, Pod Jelšami 40 – v stečaju, za
dne 19. 3. 2007 ob 13. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. IV/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2007
St 104/2006
Os-3365/07
To sodišče je s sklepom St 104/2006 dne
1. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom NGB d.o.o., Gimnazijska c. 22,
Trbovlje, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2007
St 119/2006
Os-3366/07
To sodišče, oddelek za gospodarsko
sodstvo v stečajnem postopku nad dolžnikom Digrad d.o.o. – v stečaju, Cesta na
Brdo 109, Ljubljana, ki se vodi pod opr.
št. St 119/2006 razpisuje narok za preizkus
prijavljenih terjatev, ki bo dne 12. 3. 2007 ob
13.15, v razpravni dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2007
St 31/2006
Os-3367/07
1. Z dnem 1. 2. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kološa
Ludvik s.p., Avtoprevozništvo, Ivanovci
7, Fokovci (davčna številka 38391066, matična številka 5500040000).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prija-

vljene terjatve, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko
11 42200-7110006-5110316.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 5. 2007 ob 14.15 pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 23.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 2. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 2. 2007
St 7/2005
Os-3372/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Hlede, trgovina in posredovanje, d.o.o. – v stečaju, Ulica Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica,
zunaj naroka dne 31. 1. 2007 sklenilo:
Stečajni postopek, začet dne 23. 8. 2005
nad dolžnikom Hlede, trgovina in posredovanje, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade
53, 5000 Nova Gorica, z matično številko
1673408, davčno številko SI47121335 in šifro dejavnosti 52.220, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča pri registrskem vložku
številka 10415800.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 2007
St 15/2006
Os-3373/07
To sodišče v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika GO – REST, d.o.o., Turizem in trgovina Idrija – v stečaju, Gorenja
Kanomlja 15, 5281 Spodnja Idrija, na predlog stečajnega upravitelja Dušana Taljata z
dne 3. 1. 2007, dopolnjen dne 17. 1. 2007,
zunaj naroka dne 31. 1. 2007 sklenilo:
Stečajni postopek, začet dne 29. 9. 2006
nad dolžnikom GO – REST, d.o.o., Turizem
in trgovina Idrija – v stečaju, Gorenja Kanomlja 15, 5281 Spodnja Idrija, z matično
številko 5451710, davčno številko 55724183
in šifro dejavnosti 55.400, se zaključi (drugi
odstavek 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL).
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 1. 2007

Izvršbe
Z 2006/00195
Os-36015/06
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2006/00195,
ki ga je dne 10. 11. 2006 izdalo Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu, je bila na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer stanovanja št. 10 v drugem nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Rudarje
vo 2, Črna na Koroškem, ležeči na parcelni
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št. 0319, k.o. Črna, ki je last dolžnika do 1/2
Delalut Braneta, stanujočega Črna na Koroškem, Rudarjevo 2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
med prodajalcem SGP Kograd Dravograd,
Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje in
kupcema Napotnik Dušico in Delalut Branetom, dne 29. 5. 1992, ustanovljena zastavna
pravica v korist upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,541.908,32 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 11. 2006
In 2006/00317
Os-289/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 7. 11. 2006, opr. št.
In 2006/00317, je bil v korist upnika Sipro
Stanovanjsko podjetje Žalec, proti dolžniku
Damijanu Matušu, Pod smrekami 11, Šempeter, dne 12. 12. 2006 opravljen rubež
dolžniku lastne nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja
stanovanje št. 1, v 1. nadstropju na naslovu Pod smrekami 11, Šempeter v Savinjski
dolini, v skupni izmeri 56,34 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvržbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 1. 2007
In 2006/00189
Os-291/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 13. 7. 2006, opr. št.
In 2006/00189, je bil v korist upnika Sipro
Stanovanjsko podjetje Žalec d.o.o., proti
dolžniku Damijanu Matušu, Pod smrekami
11, Šempeter, dne 20. 12. 2006 opravljen
rubež dolžniku lastne nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja stanovanje št. 1, v 1. nadstropju na
naslovu Pod smrekami 11, Šempeter v Savinjski dolini, v skupni izmeri 56,34 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 1. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4320/2005
Os-32799/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
12. 9. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog predlagatelja Bogomirja Lešarja,
Miklošičeva 11, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 1991, za
stanovanje št. 2 v površini 75,91 m2, v stanovanjski hiši Celje, Miklošičeva 11, v vl. št.
1515/3, k.o. Celje, sklenjene med Kmetijsko
zadrugo Celje, kot prodajalko in Bogomirjem
Lešarjem, kot kupcem. Po izjavi predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 2.E, stanovanjska raba
v površini 75,91 m2, Miklošičeva 11, Celje, v
vl. št. 1515/3, k.o. Celje, se zahteva v korist
predlagatelja postopka Bogomirja Lešarja
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom iz-

podbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 11. 2006
Dn 4631/2004
Os-32801/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj - Sivko, s sklepom z dne 4. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagateljice
Simone Kunštek, Okrogarjeva ulica 3, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 1. 1981, ki sta jo sklenila Samoupravna stanovanjska skupnost
Občine Celje, kot prodajalka in Gozdno
gospodarstvo Celje, kot kupec, pogodbe
o sofinanciranju z dne 9. 3. 1981, sklenjene med SOZD Hmezad Žalec in Gozdnim gospodarstvom Celje, pogodbe o
neodplačnem prenosu lastninske pravice
z dne 1. 12. 1992, ki sta jo sklenila Hmezad Kmetijstvo po Žalec in Občina Žalec,
pogodbe o razdružitvi premoženja bivše
Občine Žalec z dne 24. 11. 2000, aneksa
k delitveni bilanci za Stanovanjski sklad
bivše Občine Žalec z dne 1. 2. 2000, za
dvosobno stanovanje v površini 64,19 m2,
v Celju, Okrogarjeva 3, št. stanovanja 29,
v 5. nadstropju, v vl. št. 62/30, k.o. Spodnja
Hudinja. Po izjavi predlagatelja je listina
uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 29.E - stanovanjska
raba v površini 64,19 m2, Okrogarjeva 3,
Celje, v vl. št. 62/20, k.o. Spodnja Hudinja,
se zahteva v korist predlagateljice postopka
Simone Kunštek, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 11. 2006
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varovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 13, podvl. št. 1819/43, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 6. 12. 2006, pod
Dn št. 9731/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2/91 z dne
27. 9. 1991, o prodaji stanovanja št. 13, v
III. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Staneta Severja 16, parc. št. 1735/1,
k.o. Sp. Radvanje, sklenjene med Elektro in
splošno montažo Hidromontaža p.o., Gosposvetska c. 84, Maribor, kot prodajalcem
ter Alojzem Marinom in Darinko Marin, oba
stan. Staneta Severja 16, Maribor, kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice na ime kupcem za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 12. 2006

Dn 348/2005
Os-36765/06
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Arko Marije,
Jurjevica 26, zaradi izbrisa stare hipoteke,
vpisane pri nepremičninah vl. št. 9, k.o. Jurjevica, dne 16. 8. 2006, začelo postopek
izbrisa stare hipoteke, vpisane pri nepremičninah vl. št. 9 k.o. Jurjevica, ki so last Arko
Marije, roj. 7. 10. 1932, stanujoče v Jurjevici
26, ki je vknjižena v korist upnika Sukno Zapuže, TOZD Tekstilna tovarna Jurjevica, na
podlagi posojilne pogodbe z dne 5. 6. 1985,
pod opr. št. Dn 855/85, dne 19. 6. 1985.
Sodišče s tem oklicem poziva hipotekarnega upnika, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško
knjižnega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti
izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 12. 2006

Dn 6518/2006
Os-1510/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
poslovnem prostoru št. 8, podvl. št. 1655/63,
k.o. Koroška vrata, dne 18. 12. 2006, pod
Dn št. 6518/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. S/M-J/99 z dne
18. 6. 1999, o prodaji poslovnega prostora
v mansardi objekta Strossmayerjeva ul. 13,
južno, parc. št. 1395 in 1396, k.o. Koroška
vrata, sklenjene med Areal podjetje za realitete in inženiring d.o.o., Svetozarevska ul.
10, Maribor, kot prodajalcem in ZIM zasnove
in vodenje investicij d.o.o., Slovenska ul. 40,
Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupca za to nepremičnino;
– prodajne pogodbe št. USG-S/M-J/00 z
dne 11. 12. 2000, o prodaji poslovnega prostora v mansardi stanovanjsko poslovnega
objekta Strossmayerjeva ul. 13, južno, parc.
št. 1395 in 1396, k.o. Koroška vrata, sklenjene med ZIM zasnove in vodenje investicij,
Slovenska ul. 40, Maribor, kot prodajalcem
in ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o.
– stanovanjska gradnja in prenova, Slovenska ul. 40, Maribor, kot kupcem in s
katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime Mestne občine Maribor za to
nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2007

Dn 9731/2006
Os-37405/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Za-

Dn 5430/2006
Os-1514/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eri-
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ke Rubin, Ul. Veljka Vlahoviča 57, Maribor,
ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 16,
podvl. št. 1769/52, k.o. Spodnje Radvanje,
dne 15. 11. 2006, pod Dn št. 5430/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 20. 3. 1992, o prodaji enosobnega
stanovanja št. 16, v III. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Goriška 23c,
parc. št. 592, vl. št. 1206, k.o. Spodnje
Radvanje, sklenjene med Mariborsko livarno Maribor d.o.o., Oreško nabrežje 9, Maribor, kot prodajalcem in Igorjem Korošcem,
Goriška 23c, Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2007
Dn 14193/2005
Os-1515/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Kmetec, Spodnjevaška pot 32, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 134, podvl. št. 1750/38, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 18. 12. 2006, pod
Dn št. 14193/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
1994, o prodaji stanovanja (garsonjere) št.
134, v VI. nadstropju v Mariboru, Arnolda Tovornika 4, E objekt, parc. št. 1580/1,
1580/2, 1581/1, 1581/2, 1585/1 in 1585/3,
k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med Orlić Slavkom, Bunić II, Korenica, kot prodajalcem in Sadžak Jasno, Dravska 10,
Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2007
Dn 6967/2004
Os-1516/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koloniale Veletrgovina d.d., Tržaška c. 39,
Maribor, ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na poslovnem
prostoru št. 1, podvl. št. 1779/124, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 15. 12. 2006, pod
Dn št. 6967/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dopolnilne odločbe Oddelka za gradbene in komunalne zadeve skupščine Občine Maribor, št. 464-835/74-7/4-FA z dne
1. 6. 1978, s katero je bilo določeno, da
spadajo v prvo fazo gradnje v kompleksu
soseske S-23 tudi zemljišča parc. št. 370,
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364, 558, 560 in 574/2, k.o. Spodnje Radvanje in da se pri navedenih parc. številkah v zemljiški knjigi Občinskega sodišča
v Mariboru vknjiži imetnik pravice uporabe
GP Stavbar.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2007
Dn 5125/2006
Os-1517/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štefanije Lorbek, Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, vpisani v vl. št. 1857, k.o.
Pobrežje, dne 11. 12. 2006, pod Dn št.
5125/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
zemljiškoknjižne izjave z dne 9. 11. 1971,
s katero je Živko Elizabeta, Goriška ul. 19b,
Maribor, priznala, da je njen pravni prednik,
po katerem je ona dedovala, njen mož Živko Karel, nepremičnino parc. št. 1016/1, v
izmeri 873 m2, vl. št. 1857, k.o. Pobrežje,
prodal Antoniji Zorko, Konšakova ul. 14,
Maribor in zanjo prejel celotno kupnino ter
dovolila, da se pri vl. št. 1857, k.o. Pobrežje, vknjiži lastninska pravica ali pravica
uporabe na ime Zorko Antonije, Konšakova
14, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2007
Dn 17048/2006
Os-1518/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darinke Verdonik, Falska c. 110, Ruše, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 3, podvl. št. 1468/3, k.o. Ruše, dne
18. 12. 2006, pod Dn št. 17048/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z
dne 4. 8. 1993, sklenjene med Philomeno
Baron, Falska c. 10, Ruše, kot darovalko
in Karmen Potisek, Radvanjska 121, Maribor, kot obdarjenko, s katero je darovalka podarila in izročila obdarjenki dvosobno
stanovanje št. 3, v podstrešnih prostorih
stanovanjske zgradbe v Rušah, Falska c.
110, parc. št. 1361, vl. št. 1052, k.o. Ruše
in dovolila na njem vpis lastninske pravice
na ime obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 2004/00056
Os-240/07
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Porsche Kredit in leasing SLO
d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in
Bogataj iz Ljubljane, proti dolžnici Jožefi Jezdimirović, prej Gubčeva 20, Brežice, sedaj
Dom starejših občanov Krško, Kovinarska
ulica 13, Krško, zaradi izterjave 468.173,30
SIT s pp sklenilo:
dolžnici Jožefi Jezdimirović, prej Gubčeva 20, Brežice, sedaj Dom starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, Krško, se na
podlagi 1. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Boženo Vučajnk, Černelčeva cesta
3, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec oziroma skrbnik za poseben
primer, ki ga bo postavil center za socialno
delo, ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 12. 2006
II P 983/2006
Os-241/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni
sodnici mag. Simoni Kolar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska 3/a, Koper, zoper
toženo stranko Tamaro Jurančič, stan. Meljska c. 57, Maribor, zaradi plačila 126.618
SIT s pripadki, o predlogu tožeče stranke za
postavitev začasne zastopnice toženi stranki,
izven naroka za glavno obravnavo dne 4. 12.
2006 sklenilo:
toženi stranki se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku - ZPP, postavi začasno zastopnico, odvetnico Ljubico Kočnik Jug. Začasna
zastopnica ima v postopku, za katerega je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite
zastopnice. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse
do takrat, 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 Mariboru
dne 8. 1. 2007
N 37/2006
Os-336/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Ipavec Danice, Kal
nad Kanalom 28, ki jo zastopa odv. Dragica Vuga iz Nove Gorice, zoper nasprotnega
udeleženca Humar Antona, zaradi predloga
za razglasitev pogrešanega Humar Antona
za mrtvega, izven naroka, dne 5. 1. 2007
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Humar Antonu postavi
začasno zastopnico, odv. Kati Mininčič iz Nove
Gorice, katera bo udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 37/2006 pred sodiščem, vse
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2007
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In 169/2006
Os-31597/06
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi mld. upnikov: mld. Željko Mance in
mld. Valdemar Mance, ki ju zastopa mati
in zakonita zastopnica Iva Mance, vsi stan.
Cesta Simona Blatnika 1, Velenje, ki jih vse
zastopa odvetnica Karmen Orter Divjak iz
Žalca, zoper dolžnika Stanislava Manceta,
Ul. Janka Vrabiča 16, Velenje, zaradi izterjave 938.816 SIT s pp, na podlagi prvega
odstavka, 4. točke drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15.
členom ZIZ, s sklepom z dne 3. 11. 2006,
dolžniku Mance Stanislavu v predmetnem
izvršilnem postopku postavilo začasno zastopnico Majdo Kac, Šaleška 19/a, Velenje,
odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica bo
zastopala dolžnika v tem izvršilnem postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 11. 2006
In 168/2006
Os-31598/06
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnice Ive Mance, Cesta Simona
Blatnika 1, Velenje, ki jo zastopa odvetnica
Karmen Orter Divjak iz Žalca, zoper dolžnika Stanislava Manceta, Ul. Janka Vrabiča
16, Velenje, zaradi izterjave 3,000.000 SIT
s pp, na podlagi prvega odstavka, 4. točke
drugega odstavka in četrtega odstavka 82.
člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ, s sklepom z dne 3. 11. 2006, dolžniku Mance Stanislavu v predmetnem izvršilnem postopku
postavilo začasno zastopnico Majdo Kac,
Šaleška 19/a, Velenje, odvetnico iz Velenja.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
v tem izvršilnem postopku vse dotlej, dokler
dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne bo

nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče Velenje
dne 3. 11. 2006

Oklici dedičem
D 152/2006
Os-36744/06
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Mariji Breznik, v zapuščinski zadevi po dne
27. 4. 2006 umrlem Alojziju Kopina, sinu Antonije, roj. 20. 6. 1930, nazadnje stanujočem
Kržišče 2, Raka, podaje naslednji oklic:
zakonite dediče po pokojnem Alojziju
Kopina, roj. 20. 6. 1930, katerih podatkov
sodišče nima, se poziva, da v roku enega
leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega oklica, priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 20. 12. 2006
D 358/03
Os-1711/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Finžgar Valentini, roj. 5. 11.
1921, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Brezje 10. Vsi zakoniti dediči
po zapustnici niso znani. Zato se jih poziva,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču, če mislijo, da imajo
dedno pravico.
Okrajno sodišče Radovljica
dne 11. 1. 2007
D 161/98
Os-36752/06
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Albertu Šajne, sinu Stanislava in
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Ivane, roj. 12. 8. 1956 v Postojni, ki je umrl
27. 3. 1998, iz Laž št. 12.
Sodišče ne razpolaga s podatki zapustnikovih dedičev tretjega dednega reda, zato s
tem oklicem poziva vse morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo, sicer bo sodišče nadaljevalo in
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 12. 2006

Oklici pogrešanih
N 72/2006
Os-1710/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek razglasitve za mrtvega
Damirja Pernuša, neznanih rojstnih podatkov in neznanega zadnjega prebivališča.
Za pogrešanim se je že pred desetletji
izgubila vsaka sled, kar je razvidno tudi iz
pravnomočnega sklepa o dedovanju, opr. št.
II D 115/85, po pok. Ani Nadi Ivani Pernuš.
Iz citiranega sklepa o dedovanju izhaja, da
je bil dedič Damir Pernuš že leta 1987 neznanega bivališča ter da je bil zanj opravljen
oklic neznanemu dediču, ki pa je bil neuspešen. Po pogrešanemu Damirju Pernušu ni
nobenih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo, tako ne rojstnih podatkov, kakor tudi ne
zadnjega prebivališča.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Damirja Pernuša
poziva, da se oglasi, vse, ki kaj vedo o
njegovem življenju pa, da to v treh mesecih od objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Po poteku tega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2561/2006
Rg-281/07
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Varclean, podjetje za varovanje in čiščenje objektov, d.o.o., Lava 42,
Celje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 24. 11. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma
Ceste-kanalizacija storitve d.o.o., Lava 42, Celje in VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest,
d.d., Lava 42, Celje, 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 2067/2006
Rg-2055/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Aegis, storitve in inženiring,
d.o.o., Reška cesta 47, 6240 Kozina, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/7591/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 11. 12.
2006.
Družbenika CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper in Numina, poslovno svetovanje in investicije, d.o.o.,
Kersnikova ulica 5, Ljubljana, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2007
Srg 13335/2006
Rg-230/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-

nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Permal podjetje
za gradbeni inženiring, trgovino, storitve in
proizvodnjo d.o.o., Tugomerjeva 69, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Permal podjetje za gradbeni inženiring, trgovino, storitve in proizvodnjo
d.o.o., Tugomerjeva 69, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/22937/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 24. 11.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jovič Marko, Runkova 26,
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 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 00079/2007
Rg-1578/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Nibert in Bertoncelj storitve in trgovina, d.n.o., Trnovski
pristan 12, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Nibert in Bertoncelj storitve in
trgovina, d.n.o., Trnovski pristan 12, Ljubljana, reg. št. vl. 1/28131/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bertoncelj Dušan in Bertoncelj Nina, oba Trnovski pristan 12, Ljubljana, 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 15. 1. 2007

Srg 13130/2006
Rg-1582/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Akana, investiranje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, objavlja sklep:
Akana, investiranje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Keopa, svetovanje in investiranje, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta
109, 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 14117/2006
Rg-1586/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe A-Trade, podjetje
za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21, objavlja sklep:
A-Trade, podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Palčič Matjaž, Ljubljana,
Pleteršnikova 15, 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
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Brataševec Nives, Male Žablje 034A,
Dobravlje, potni list, št. PB0008317, izdala
UE Ajdovščina. gnh-249839
Bratovž Ema, Soteska 085, Kamnik,
potni list, št. P00728015, izdala UE Kamnik.
gno-249632
Briški Maja, Malnarjeva ulica 024,
Ljubljana, potni list, št. P00744495, izdala
UE Ljubljana. gnx-249823
Colja Boris, Ulica Gradnikove brigade
017, Nova Gorica, potni list, št. P00741263,
izdala UE Nova Gorica. gnp-249631
Črnivec Vojko, Žeje 004, Duplje, potni
list, št. P00825053, izdala UE Kranj.
gnq-249830
Ćošković Iljo, Ribarjeva ulica 007A,
Celje, potni list, št. PB0004612, izdala UE
Celje. gns-249828
Dolenc David, Bukovžlak 018A, Teharje,
potni list, št. P00795767, izdala UE Celje.
gnf-249841
Dolenc Ina, Bukovžlak 018A, Teharje,
potni list, št. P01184061, izdala UE Celje.
gng-249840
Dolenc Svit, Bukovžlak 018A, Teharje,
potni list, št. P01184025, izdala UE Celje.
gnn-249833
Dolenc Vesna, Bukovžlak 018A, Teharje,
potni list, št. P01184053, izdala UE Celje.
gnm-249834
Dužič Tina, Murkova ulica 012, Ljubljana,
potni list, št. P00338750, izdala UE Ljubljana.
gnu-249626
Đorđić Dragana, Ulica Hermana
Potočnika 017, Ljubljana, potni list,
št. P00051044, izdala UE Ljubljana.
gne-249842
Gorjanc Karmen, Rodež 016, Deskle,
potni list, št. P00785158, izdala UE Nova
Gorica. gnr-249829
Gregorc Marija, Polževa ulica 038,
Ajdovščina, potni list, št. P00762777, izdala
UE Ajdovščina. gnb-249645
Hočevar Jožica, Šmarjeta pri Celju 021B,
Škofja vas, potni list, št. P00486664, izdala
UE Celje. gnv-249650
Hribar Marjanca, Šercerjeva ulica 008,
Cerknica, potni list, št. P00410714, izdala
UE Cerknica. gnu-249826
Hribar Peter, Šercerjeva ulica 008,
Cerknica, potni list, št. P00101903, izdala
UE Cerknica. gnt-249827
Hrobat Borut, Tomažičeva ulica 005,
Kranj, potni list, št. PB0100791, izdala UE
Kranj. gnm-249634
Ivanoš Robert, Male Rodne 034A,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00761746,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnv-249825
Jelečević Ifet, Groharjeva ulica 002,
Kamnik, potni list, št. P00389940, izdala UE
Kamnik. gno-249832
Jović Bojana, Gallusova ulica 006, Piran
– Pirano, potni list, št. P00111789, izdala UE
Piran. gnw-249824
Kobe Dašahelena, Stari trg ob Kolpi 033,
Stari trg ob Kolpi, potni list, št. P00747904,
izdala UE MNZ. gni-249838

Kobe Karin, Stari trg ob Kolpi 033, Stari
trg ob Kolpi, potni list, št. P00747905, izdala
UE MNZ. gnj-249837
Kopriva Iztok, Zalog pri Škofljici 018A,
Škofljica, potni list, št. P00682518, izdala
UE Ljubljana. gnv-249625
Kopriva Sergeja, Zalog pri Škofljici 018A,
Škofljica, potni list, št. P00826238, izdala
UE Ljubljana. gnw-249624
Košir Karolina, Ulica Juleta Gabrovška
019, Kranj, potni list, št. P00573118, izdala
UE Kranj. gnz-249646
Lah Samo, Gregorčičev drevored 003,
Ptuj, potni list, št. P00231206, izdala UE
Ptuj. gnp-249831
Marancina Simon, Partizanska ulica
025, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00904985, izdala UE Koper. gny-249822
Ocvirk Jožefivan, Velesovska cesta 081,
Šenčur, potni list, št. P00393837, izdala UE
Kranj. gnl-249835
Peljhan Luka, Krajčeva ulica 002, Novo
mesto, potni list, št. P00917791, izdala UE
Novo mesto. gnx-249648
Prešern Alenka, Potov Vrh 027, Novo
mesto, potni list, št. P00533955, izdala UE
Novo mesto. gnb-249820
Rejc Petra, Ulica Zore Ragancinove 001,
Ljubljana, potni list, št. P00572182, izdala
UE Ljubljana. gnn-249633
Rus Matjaž, Kamnogoriška cesta 006,
Ljubljana, potni list, št. P00039410, izdala
UE Ljubljana. gnw-249649
Sarić Jure, Ulica heroja Lacka 003, Ptuj,
potni list, št. P01186256, izdala UE Ptuj.
gnz-249821
Šmid Sebastijan, Cesta na Roglo 017A,
Zreče, potni list, št. P01147221, izdala UE
Slovenske Konjice. gny-249647
Štajner Lidija, Zavodnje 001B, Šoštanj,
potni list, št. P01074434, izdala UE Velenje.
gnq-249630
Šuklje Ham Hugolev, Malija 059C, Izola
– Isola, potni list, št. P01062966, izdala UE
MNZ. gnk-249836
Šumrada Tanja, Župančičeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00152727, izdala
UE Ljubljana. gnr-249629
Zajc Janez, Jarše 011, Ljubljana, potni
list, št. P00609715, izdala UE Ljubljana.
gnt-249627
Zornada Polona, Ulica oktobrske
revolucije 018A, Izola – Isola, potni list, št.
P00903163, izdala UE Izola. gns-249628

Osebne izkaznice preklicujejo
Anžel Žarko, Nova vas pri Markovcih 71,
Markovci, osebno izkaznico, št. 001783439.
gnt-249777
Bebar Sergeja, Ravenska vas 7, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000161712.
gnb-249745
Blažič Milena, Brniška cesta 58,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001515736.
gno-249782
Borštnar Peter, Cesta talcev 54,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002066860.
gnb-249720

Brajdič Milan, Brezje 13, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001841797.
gne-249667
Buh Stanislava, Lučine 44, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000593436.
gno-249707
Burja Ivana Darinka, Ulica Milana
Majcna 7, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 000372345. gng-249665
Cokan Sergeja, Kersnikova ulica 4/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000391058.
gne-249817
Čuš Martina, Groharjevo naselje 8, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000483543.
gnn-249708
Damijan Kotar Anka, Trg svobode 8,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001272733. gnz-249771
Eržen Klemen, Žirovnica 90/b, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001927699.
gnh-249689
Falnoga Bernardka, Brinjeva gora 22,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000869911.
gnw-249749
Falnoga Ema, Brinjeva gora 22,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001668779.
gnx-249748
Falnoga Rok, Brinjeva gora 22,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001668776.
gnz-249746
Gorenc Tomaž, Ljubljanska cesta
12/e, Trzin, osebno izkaznico, št. 000745229.
gnc-249694
Gorjup Štefan, Koroška cesta 94,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000716083.
gnp-249806
Grašič Simon, Nožice, Pionirska ulica 27,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001136185.
gne-249692
Ivančič Rado, Ostrovica 2, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000689908.
gnj-249787
Kiselak Marija, Gerečja vas 59,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001769171.
gns-249778
Klarič Jože, Kunaverjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001147049.
gnz-249721
Kokol Bernard, Stari Log 63, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001953263.
gnd-249843
Kotar Jure, Trg svobode 8, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001598513.
gny-249772
Kotar Luka, Trg svobode 8, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001598507.
gnx-249773
Kramar Melita, Trboje 125, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000699526. gnj-249812
Lesjak Alojzija, Šolska pot 5, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000244660.
gnd-249743
Markič Andrej, Bodrež 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000083519.
gnx-249698
Mlakar Milan, Župančičeva ulica 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000932803.
gnk-249811
Papler Miroslav, Pot na Bistriško planino
7, Tržič, osebno izkaznico, št. 000086740.
gnr-249704
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Pelc Julija, Prevoje pri Šentvidu 19/b,
Prevorje, osebno izkaznico, št. 000433200.
gnf-249691
Pelc Maša, Prevoje pri Šentvidu 19/b,
Prevorje, osebno izkaznico, št. 001541067.
gng-249690
Pintar Marjeta, Koroška cesta 36,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000432336.
gnq-249705
Pivk Jakob, Dolanci 7, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000325554. gnr-249679
Pižent Žiža, Goriška cesta 2, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
001998228.
gnv-249775
Pohlin Ivica, Škrjančevo 20, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001671427.
gnd-249693
Primožič
Jernej,
Grahovše
28,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000190767.
gnp-249706
Razgoršek Peter, Cesta v Bevče 30,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000104721.
gnn-249758
Rener Lozej Irena, Mali Dol 8, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001030802.
gnl-249785
Rus Domen, Stranska vas 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001582112.
gnh-249664
Smiljanić Tatjana, Ulica Tuga Vidmarja
2, Kranj, osebno izkaznico, št. 001109519.
gnh-249814
Stajnko Nevenka, Kocbekova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001023741.
gnf-249816
Stare Izabela, Spodnji Brnik 81, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001800536. gnm-249809
Stepan Sašo, Kajuhova ulica 38,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000867726.
gni-249813
Strnad Peter, Ulica Frana Kovačiča 11,
Veržej, osebno izkaznico, št. 000761483.
gnf-249791
Šenk Aleš, Cesta Jaka Platiše 21,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001995489.
gnl-249810
Šibanc
Anton,
Višnja
vas
12/b, Celje, osebno izkaznico, št. 001260237.
gng-249815
Štern Ana, Hrastje 46, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001843294. gnq-249680
Štupar Roman, Košiše 18, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000660965. gnt-249677
Toth Renata, Glavna ulica 44, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001437671.
gnb-249770
Trontelj Alojzij, Gobela 48, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 001965862.
gni-249688
Vidovič Valentina, Lovrenc na Dravskem
polju 71/a, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 001315978. gnr-249779
Zbačnik Marija, Sajevec 7, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 000971122. gnb-249670
Zdravkovič Tatjana, Hrpelje, Reška
cesta 20, Sežana, osebno izkaznico, št.
001319387. gns-249678
Županc Jože, Poklek nad Blanco 54/a,
Blanca, osebno izkaznico, št. 001859549.
gnd-249793

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Bajc Gregor, Hruševo 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3020460, reg. št. 246929. gny-249722
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Balažic Matjaž, Vodnikova cesta 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1719114, reg. št. 221305, izdala UE
Ljubljana. gnn-249733
Bednjanić Danica, Bukovje v Babni gori
6, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1680933, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnt-249702
Beganović Nuraga, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3018901, reg. št. 277797, izdala UE
Ljubljana. gno-249732
Bernik Marija, Podlubnik 316, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000728644, izdala UE Škofja Loka.
gnl-249760
Blažič Milena, Brniška cesta 58,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000686393, reg. št. 88928, izdala UE
Ljubljana. gnn-249783
Borštnar Peter, Cesta talcev 54,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265746, reg. št. 161435, izdala UE
Ljubljana. gnd-249718
Cegnar Jože, Korzika 13, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1475197, reg. št. 22232, izdala UE
Jesenice. gnh-249739
Čehić Zlato, Zabrv 88, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 91385, reg. št.
140018, izdala UE Ljubljana. gnj-249712
Čuček
Marjana,
Dobravica
52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1996293, reg. št. 162040, izdala UE
Ljubljana. gnx-249727
Čuklič Weber Andreja, Jakčeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3121041, reg. št. 195818, izdala UE
Ljubljana. gni-249713
Damijan Kotar Anka, Trg svobode 8,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1606743, reg. št. 12703, izdala
UE Gornja Radgona. gny-249672
Debeljak France, Plosovo 2, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S 001749283, reg. št. 258537, izdala UE
Ljubljana. gnv-249725
Dobrila Sabina, Plešivica 1/d, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1949646,
izdala UE Sežana. gno-249761
Drobnjak Aleksander, Framska ulica 4,
Fram, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2176985, reg. št. 129722, izdala
UE Maribor. gnq-249684
Dular Igor, Kostanjek 20, Zdole, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 18550, izdala
UE Krško. gnu-249776
Filipović Dejan, Malovaška ulica 34,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1994367, reg. št. 266826,
izdala UE Ljubljana. gnl-249710
Fink
Ivan,
Dolnja
težka
voda
13/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 393936, izdala UE
Novo mesto. gnd-249668
Gaberšek Vesna, Vurnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1596574, reg. št. 218616, izdala UE
Ljubljana. gne-249742
Gabrič Srečko, Bosljiva Loka 14,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000711380, reg. št. 5648, izdala UE
Kočevje. gnc-249794
Garvas Franc, Gozdna pot 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000733723, reg. št. 13472, izdala UE
Ljubljana. gnm-249709
Goličnik
Igor,
Nove
trate
20,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. GH,

št. S 003049442, izdala UE Mozirje.
gnm-249759
Hodžić Derviš, Ulica Koroškega bataljona
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002147628, reg. št. 270678, izdala UE
Ljubljana. gnm-249734
Husić Sebina, Rakovniška ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2115938, reg. št. 269341, izdala UE
Ljubljana. gnj-249737
Jagodić Mara, Viška cesta 49/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1829335, reg. št. 191575, izdala UE
Ljubljana. gnq-249730
Jazbec Simon, Bevkova 8, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1817390,
izdala UE Žalec. gnn-249658
Kalamar Dušan, Večeslavci 7/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 501748, izdala UE Murska Sobota.
gnh-249789
Kamenik Silvester, Hohkrautova ulica 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001770748, reg. št. 5665, izdala UE Celje.
gne-249767
Kardinar Marija, Dobrovnik 160,
Dobrovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. SM 000002982, izdala UE
Lendava. gns-249703
Ketiš Neva, Čelofigova ulica 8, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1936721, reg. št. 40789, izdala
UE Maribor. gnp-249681
Klarič Jože, Kunaverjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 91058, reg. št. 7425, izdala UE
Ljubljana. gnc-249719
Kobe Daša Helena, Stari trg ob Kolpi
44, Stari trg ob Kolpi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2142315, reg. št. 274716.
gnr-249729
Koprivec Eva, Brezje pri Dobrovi 83,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2138309, reg. št. 272489,
izdala UE Ljubljana. gnp-249731
Kos Gregor, Pod gabri 31, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002191167, reg. št. 49872, izdala UE
Celje. gnf-249766
Kosaber Mitja, Koretno 16, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3050795, reg. št. 18213, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gni-249788
Kramar Melita, Trboje 125, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000360889, reg.
št. 41363, izdala UE Kranj. gnb-249674
Kraševec Damjana, Hafnarjeva pot 22,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 1973026, reg. št. 23077, izdala
UE Kranj. gnv-249675
Kriter Lidija, Dobriša vas 51, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3097506, izdala UE Žalec. gnn-249808
Križ Milena, Puhova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2139523, reg. št. 201777, izdala UE
Ljubljana. gng-249715
Kurtović Mario, Bratovševa ploščad 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1812904, reg. št. 11868, izdala UE
Ljutomer. gnw-249724
Kusić Aleksandra, Golnik 131, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1673185, reg. št. 57918, izdala UE
Kranj. gnx-249673
Lemež Jožica, Ronkova ulica 19,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001679712, reg. št. 43598. gnh-249764
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Lešnik Jože, Jiršovci 14, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1390316, izdala
UE Ptuj. gnp-249781
Mahkovec Zdenka, Milčetova pot 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141296, reg. št. 94574, izdala UE
Ljubljana. gns-249728
Maksimović Radomir, Cesta Prekomorskih
brigad 60/b, Šempeter pri Gorici, vozniško
dovoljenje, kat. A1,A,B,BE,C,CE,G,H, št.
S 001754165, izdala UE Nova Gorica.
gnj-249687
Malovrh Boštjan, Cesta na Vrhovce 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 20864430, reg. št. 179699, izdala UE
Ljubljana. gnm-249784
Marinček Tone, Rožna dolina, Cesta
VI/25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2087590, reg. št. 87548, izdala
UE Ljubljana. gni-249738
Miklavčič Alenka, Jamova cesta 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0020881171, reg. št. 105183, izdala
UE Ljubljana. gnk-249711
Novak Milan, Tomšičeva ulica 8, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SM 000010897, izdala UE Lendava.
gnv-249750
Novaković Mladen, Bijeljina, Bijeljina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 2219785, reg. št. 276920, izdala UE
Ljubljana. gnl-249735
Ošljak Bojan, Milčinskega ulica 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001185866, reg. št. 43856, izdala UE
Celje. gng-249765
Pavlič Marija, Brest 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2032909, reg. št. 158973, izdala UE
Ljubljana. gne-249717
Pavzin Matej, Ulica Franca Baliča 4,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 002099732, izdala UE
Nova Gorica. gnu-249751
Petančič Maja, Seidlova cesta 36,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 351110, izdala UE Novo mesto.
gnj-249662
Pohlin Ivica, Škrjančevo 20, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001819547D, reg. št. 16988, izdala UE
Domžale. gnb-249695
Praper Sebastjan, Trg 38, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001807222, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnp-249756
Pravst Milena, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1821602, reg. št. 46351,
izdala UE Ljubljana. gnh-249714
Primec Aljaž, Kobetova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367956, reg. št. 234729, izdala UE
Ljubljana. gnu-249726
Puhar Jožefa, Trg Rivoli 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000639378, reg.
št. 2403, izdala UE Kranj. gnu-249676
Pušnar Alan, Dolnje Cerovo 43, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 855792, izdala UE Nova Gorica.
gns-249753
Race Helena, Rodik 4/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1235852, izdala UE Sežana. gnj-249762
Radenković Peter, Plečnikova ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2186848, reg. št. 120658, izdala UE
Maribor. gno-249682

Repnik Ivan, Topolšica 85/c, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000225590, izdala UE Velenje.
gnf-249666
Roglič Janez, Novi Log 7/b, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001712291, izdala UE Hrastnik.
gnb-249795
Skok Stanislav, Bač 41/b, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000280637, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnv-249700
Slavic Michel, Grajska ulica 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGJ, št.
S 000077869, izdala UE Murska Sobota.
gnc-249669
Stojan Petra, Tacenska cesta 125/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2115643, reg. št. 192810, izdala UE
Ljubljana. gnf-249716
Škorc Boštjan, Roginska gorca 25,
Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1527376, reg. št. 17841,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-249701
Šolaja
Peter,
Ljubljanska
cesta
6, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1731008, reg. št.
1147, izdala UE Kočevje. gnz-249671
Štarkel Stanislav, Svetli dol 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 3066964, reg. št. 9729, izdala UE Celje.
gnd-249768
Štebe Primož, Gmajnica 29, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001484487, reg. št. 14303, izdala UE
Kamnik. gnq-249755
Števančec Darija, Noršinci 55, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002119631, izdala UE Murska Sobota.
gng-249790
Štolfa Mojca, Iztokova ulica 56, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1836684, izdala UE Nova Gorica.
gnk-249686
Štolfa Tina, Iztokova ulica 56, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001571926, izdala UE Nova Gorica.
gnl-249685
Šuligoj Matej, Lokovec 89, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1430618, izdala UE Nova Gorica.
gnt-249752
Šuštarič Andraž, Volčičeva ulica 51,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003058690, izdala UE Novo mesto.
gni-249663
Tomažič Simon, Gabrje 3, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001694585, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw-249699
Trauner Rudi, Predenca 40, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1242741, izdala UE Celje. gni-249763
Urankar Franc, Katarija 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1748871, reg. št. 13017, izdala UE
Domžale. gnz-249696
Urankar Vidas Alenka, Pot na grad 6,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1391663, reg. št. 6129, izdala UE Laško.
gnw-249774
Valentinčič Žust Polonca, Ižanska cesta
150, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2028898, reg. št. 30642, izdala
UE Ljubljana. gng-249740
Vasle Dimitrij, Matke 9, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S2013380, izdala
UE Žalec. gnj-249612
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Vnuk Rastislav, Gregorčičev drevored
8, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2129548, izdala UE Ptuj. gnq-249780
Vollmayer
Romanž,
Kolovec
1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1172159, reg. št. 31764, izdala UE
Domžale. gno-249807
Vovk Borut, Cesta na Ostrožno 113,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003009676, reg. št. 41987, izdala UE
Celje. gnc-249769
Zupan Anamarija, Maistrova ulica 1,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001620317, reg. št. 38276, izdala UE
Domžale. gny-249697
Živanović Žarko, Cankarjeva ulica 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1560807, reg. št. 123038, izdala UE
Maribor. gnn-249683
Žlebnik Domen, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2229177, reg. št. 262015, izdala UE
Ljubljana. gnx-249723
Županc Jože, Poklek nad Blanco 54/a,
Blanca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001773892, reg. št. 12491, izdala UE
Krško. gne-249792

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic-Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper, veljavnost sledečega zavarovalnega dokumenta: 1-AO-2006, št. 00207205,
1 kos. Ob-2940/07
ZTT, Transport in trgovina d.o.o.,
Polanska ulica 19, Lendava – Lendva,
zavarovalno polico, št. 40301000613 –
življensko zavarovanje, izdala zavarovalnica
Slovenica življenje d.d. gnr-249804

Spričevala preklicujejo
Ažnik Mirsada, Ljubljanska 3/b, Kamnik,
spričevalo o končani poklicni maturi in
konačni ekonomski šole – Gea College
Ljubljana, izdana leta 2004. gnz-249796
Bistan Dejan, Podmilščakova ulica 60,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad,
izdano leta 1992. gnt-249802
Brglez Gregor, Šalek 90, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika Centra srednje
šole Velenje – rudarsko tehnična šola,
izdano leta 1999 in 2000. gni-249613
Davidović
Danijela,
Polje,
cesta
V/7, Ljubljana, indeks, Srednje upravno
administrativne
šole
v
Ljubljani.
gnc-249619
Drofenik Jernej, Pristava 3, Pristava pri
Mestinju, diplomo Srednje kovinarske in
metalurške šole v Štorah, št. 90, izdana leta
1984. gns-249803
Gnidica Roman, Knezova ulica 13/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje,
poklicne in strokovne šole Bežigrad.
gnf-249741
Jug Mitja, Tolsti vrh 2/e, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo PTERŠ
Velenje. gnx-249798
Jug Mitja, Tolsti vrh 2/e, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika PTERŠ
Velenje. gnw-249799
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Knežević Marija, Laze pri Dolskem 1, Dol
pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika in obvestilo
o uspehu 2. letnika Poklicne administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980,
izdano na ime Čelik Marija. gnu-249651
Kocjančič Darja, Trojarjeva ulica 6, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1993. gnm-249659
Kolar Matjaž, Ulica Hermana Potočnika
9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar Ljubljana – Bežigrad, izdano leta
1991. gne-249642
Kutin Luka, Skapinova ulica 23, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1998. gnd-249643
Marolt Vilma, Studenec 3, Trebnje,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 1974, izdano na ime
Bizjak Vilma. gnv-249800
Meglen Anton, Kompolje 105a, VidemDobrepolje, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, poklicne
avtomehanične šole, izdano leta 1981.
gng-249640
Mijatovič Tanja, Rakitnik 22, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
v Postojni, izdano leta 1998. gnc-249819
Orehek Klavdija, Finžgarjeva 9, Dob,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2001, 2002 in 2003.
gnh-249614
Parkelj Romana, Usnjarska cesta 14, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Domžalah, izdano leta 2001,
izdano na ime Račič Romana. gnx-249623
Sever Janez, Mahovnik 44, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Kočevju, izdano leta 1979
in 1980. gny-249747
Šošterič Volasko Zlatka, Zagata 1/a,
Celje, indeks, izdala Višja šola za socialne
delavce v Ljubljani. gnu-249801
Tomič Jovan, Bernetičeva 10, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike – PKAŠ Koper, izdano leta
1979. gnv-249754
Vernik Darja, Ulica heroja Kerenčiča
11, Ormož, spričevalo 4. letnika Srednje
veterinarske šole Ljubljana, izdano leta 1986,
izdano na ime Berlič Darja. gnc-249744
Zaplotnik Diana, Trstenik 56, Golnik,
spričevalo, št. 2356, izdano 15. 7. 2004.
gnw-249653
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Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, Koper, obrazce stroge evidence: vinkulacijski obrazec PV-2 št. 33585, 33587,
39458, 28938, 34707, zelena karta št.
1137230, 1048023, 1331371, 1163600,
1129970, zavarovanje avtomobilske odgovornosti za preizkusne tablice AA-PT št.
30996, obrazec IM/99 št. 396476, 396477,
396478, 396479, 396480, 396481, 396482,
396483, 396484, 396485, 396486, 396487,
396488, 396489, 396490, 396491, 396492,
396493, 396494, 396495, 396496, 396497,
396498, 396499, 396400, obrazec 1-OP/03
št. 4215, 7946, 7950, 2668, 5873, 5877,
obrazec 1-CP št. 6349, 9561, 10047.
Ob-3231/07
Aksentić Gregor, Volaričeva 28, Postojna,
delovno knjižico. gng-249615
Bajrektarević Rasim, Pot na Poljane 4,
Postojna, delovno knjižico. gnr-249654
BONE MB d.o.o., Pod Škabrijelom
7, Nova Gorica, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za pridobitev licence,
izdano na ime Bone Martin, Pod Škabrjelom
7, Nova Gorica, izdano na Ministrstvu za
promet in zveze. gnq-249805
Cegnar Silva, Livarska ulica 5, Kamnik,
delovna knjižica izdana na Ernstschneider
Silva. gnc-249644
Čebul transport d.o.o., Breg pri Komendi
7, Komenda, hrvaško dovolilnico za
mednarodno prevoz ID 191/11, št. 0005447,
veljavna za leto 2006. gnp-249656
Govednik Jošt, Jačka 61, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 20040099, Pravna
fakulteta. gne-249617
Gregorič Teja, Velesovska cesta 89,
Šenčur, delovno knjižico. gnl-249635
Grošelj Mitja, Krtina 21, Dob, študentsko
izkaznico, št. 64020046, Fakulteta za
elektrotehniko. gnj-249616
Komel Franta, Puharjeva ulica 5,
Ljubljana, vozno karto, št. 1363 – 100%
popust, izdal LPP. gnk-249611
Koren Andrej s.p., Hotinja vas, Piškova
ulica 7, Orehova vas, nacionalno licenco za
vozilo z reg. št. MB 76 – 64Z, izdana 5. 12.
2002. gny-249797
Lušič Luka, Gubčeva 4, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 01-09-600, ser. št. 1978 v Kopru, izdala

Uprava RS za pomorstvo dne 17. 6. 1994.
gnf-249641
Majer Bojan, Tovarniška cesta 12 I,
Logatec, knjižico vojaškega invalida za
znižano vožnjo št. 4-26102510, izdala UE
Logatec. gnj-249637
Mijatović Ivan, Ig 441, Ig, delovno
knjižico. gnh-249639
Mikić Mirjana, Raičeva ulica 71a,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-249622
OIL
METAL
COMPANY
d.o.o.,
Valvasorjeva 12a, Maribor, veljavnosti
licence št. GE001358/03590, ki jo je izdala
Gospodarska zbornica Slovenije dne 14. 5.
2004. gnb-249620
Papež Štefan, Višnje 32, Grosuplje,
delovno knjižico. gni-249638
Peterle Alojz, Vodovodna 3/a, Ljubljana,
licenco PPL/a, št. 0000535, izdana na
Ministrstvu za promet – direktorat za civilno
letalstvo Ljubljana. gno-249757
Pibernik Zvonka, Štajerska cesta 65,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-249661
Pibernik Zvonka, Štajerska cesta
65, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
036971/0363/00-34/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnl-249660
Puc Blaž, Sattnerjeva ulica 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-249818
Rebek Marijan, Črniče 83/a, Črniče,
delovno knjižico. gno-249657
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Slovenj Gradcu, Urad predsednice, 2380 Slovenj Gradec, Kidričeva 1, h.c.: 02/88-46-800,
faks 02/88-46-910, žig okrogle oblike z besedilom REPUBLIKA SLOVENIJA, OKRAJNO
SODIŠČE v Slovenj Gradcu, številka 47. Na
sredini žiga je odtisnjen grb Republike Slovenije. Ob-2931/07
Simić Krsta, Glavarjeva ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-249618
Smej Štefan, Lipovci 203/a, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 007963, izdala
Varnost Maribor. gnt-249652
Starbek Marko, Aškerčeva 11, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 41050040,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk-249736
Zupanc Klobasa Iztok, Ljubljanska
80, Domžale, študentsko izkaznico, št.
71165812, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. gnq-249655
Žigon Istok, 9. korpusa 15, Izola – Isola,
vpisni list za čoln, št. 01-03-192/1-1972 za
čol z reg. oznako IZ-112. gnk-249636
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)  
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Storitve
Obvestila o projektnem natečaju
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
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Gradnje
Storitve
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Sklepi skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

821
821
821
821
822
822
822
824
825
828
828
829
829
829
829
829
833
836
843
843
846
850
850
853
855

857
857
857
858
858
858
859
860
866
882
887
888
889
890
893
893
893
894
895
896
896
898
899
900
901
901
902
902
903
903
903
904
905
905
906

Stran

907

Stran

908 /

Št.

11 / 9. 2. 2007
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Prednaročilo –20% popust
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
IN
2. knjiga ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(s komentarjem)

1. knjiga

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

mag. Margit Čampa • mag. Franci Kodela • Sašo Matas
• Igor Šoltes • Tadej Štular
Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to
dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih naročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sektorja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj
kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega
naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na
spremembo prakse javnega naročanja.

KOM P L E T K N J I G D O DAT N I 2 0 % P O P U S T !

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

y
ZAKONA
–
–
–

O JAVNEM NAROČANJU
1. knjiga: cena
64 EUR – 15.366 SIT
2. knjiga: cena
54 EUR – 12.855 SIT
Komplet obeh knjig:
94 EUR – 22.636 SIT

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

