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

Javni razpisi
Blago
Št. 430-100/2005/73

Ob-3791/07

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v
sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija je na podlagi 77. člena Zakona o javnih
naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04)
sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, prispelih na sklop 1 javnega razpisa za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za dobavo sistemov za prepoznavo registrskih tablic
(ANPR), mobilnih in ročnih termovizij ter baterij za ročne termovizije, št. 430-100/2005,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
24. 6. 2005, Ob-17712/05, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20706/05 (popravek) in št. 81 z dne
2. 9. 2005, Ob-23416/05 (popravek). Naročnik
je ugotovil, da so z vidika (ne)zagotavljanja
sredstev za izvedbo predmetnega javnega
naročila podani razlogi iz 77. člena ZJN-1UPB1 o zavrnitvi vseh ponudb, zato so bile,
skladno s 77. členom ZJN-1-UPB1, vse ponudbe za predmetno naročilo zavrnjene.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Storitve
Ob-3790/07
Končno poročilo o oddaji naročila
1. Podatki o javnem naročilu
Naročnik (ime in naslov): Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8,
1000 Ljubljana.
Oznaka javnega naročila: 1493-7/2006.
Ime posla (predmet naročila): Posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema
v zdravstvenih domovih.
Vrsta postopka: odprti postopek.
Pravna podlaga (obrazložitev): Sklep o
začetku postopka z dne 18. 12. 2006, št.
1493-7/2006-1.
Ocenjena vrednost v SIT: 180,000.000
SIT /751.126,69 EUR.
Pogodbena vrednost v SIT: /

Naročnik v okviru predmetnega javnega
naročila pod odprtem postopku ni prejel nobene ponudbe. Iz tega razloga bo naročnik
odprti postopek zaključil. Naročnik ocenjevanja ponudb ni mogel opraviti, saj ni prejel
nobene ponudbe, zato zaključuje postopek
zgolj z izdajo končnega poročila in objavo
obvestila o neoddaji javnega naročila.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-3626/07
Obvestilo
V zvezi z javnim razpisom za Dobavo in
montažo opreme 110 kV (GIS) s priključki za
RTP Mačkovci; javni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36413/06, obveščamo, da je eden
izmed prevzemnikov razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, zato se
oddaja in javno odpiranje ponudb do nadaljnjega prestavi.
Elektro Maribor Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-3572/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prva osnovna šola Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Jožica Fras, ravnateljica, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-39-920, faks 02/88-39-939.

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: JNB1/2007-2009.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga za šolsko prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 121.014,86 EUR/letno brez DDV.
Naročilo je razdeljeno na sklope:
1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. sveže meso,
2.2. mesni izdelki in konzervirano meso;
3. zamrznjene in konzervirane ribe;
4. jajca;
5. zelenjava:
5.1. sveža zelenjava,
5.2. zamrznjena zelenjava,
5.3. konzervirana zelenjava;
6. sadje:
6.1. sveže sadje,
6.2. konzervirano sadje;
7. pijača:
7.1. brezalkoholna pijača,
7.2. ostala pijača;
8. žita, mlevski izdelki in testenine;
9. kruh in pekovsko pecivo;
10. zamrznjeni izdelki iz testa;
11. ostalo prehrambeno blago.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Osojnikova 2, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.698,99 EUR/letno.
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. 1. sklop mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo,
d.o.o., Arja vas 92, Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.525,44 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2.1. sklop meso in mesni
izdelki – sveže meso: Mesarstvo Smolar,
Janez Smolar s.p., Mariborska cesta 10,
2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17.936,87 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2.1. sklop meso in mesni
izdelki – sveže meso: Mesarija Lečnik, Alojz
Lečnik s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.853,21 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2.2. sklop meso in mesni
izdelki – mesni izdelki: Mesarstvo Smolar,
Janez Smolar s.p., Mariborska cesta 10,
2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.083,24 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2.2. sklop meso in mesni izdelki – mesni izdelki: Mesarija Lečnik,
Alojz Lečnik s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.611,57 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop zamrznjene in
konzervirane ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.574,30 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop jajca: Pitus d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 648 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5.1.. sklop zelenjava
– sveža zelenjava: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.205,46 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5.1. sklop zelenjava – sveža zelenjava: Trgovina Aroma, Prodaja sadja in zelenjave, Dakaj Shaip, s.p., Glavni trg
17, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.328,04 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5.1. sklop zelenjava – sveža zelenjava: Intersad d.o.o., Noršinska ulica 3, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.312,90 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6.2. sklop zelenjava – zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o., Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.654,30 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5.3. sklop zelenjava
– konzervirana zelenjava: ERA SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.920,74 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6.1. sklop sadje – sveže
sadje: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.236,80 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6.1. sklop sadje – sveže
sadje: Trgovina Aroma, Prodaja sadja in zelenjave, Dakaj Shaip, s.p., Glavni trg 17,
2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.522,43 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6.1. sklop sadje – sveže
sadje: Intersad d.o.o., Noršinska ulica 9,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.110,11 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6.2. sklop sadje – konzervirano sadje: ERA – SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.529,30 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7.1. sklop pijača – brezalkoholne pijače: Opoj Sokovi d.o.o., Suhadole 49a, 1218 Komenda, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.661,69 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7.2. sklop pijača – ostale
pijače: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 315,28 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: Žito d.d., Šmartinska cesta
154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.496,37 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.168,93 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: ERA SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.215,40 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop kruh, pekovsko
pecivo: Žito d.d., Šmartinska cesta 154,
1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.986,95 EUR/letno.
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:
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javno naročilo št. 9. sklop kruh, pekovsko
pecivo: Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.616,54 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop kruh, pekovsko
pecivo: Pekarna Zorman, Zoran Zorman
s.p., Celjska cesta 48b, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.616,54 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12. sklop kruh, pekovsko pecivo: Pekarna, proizvodnja, trgovina
d.o.o., Pohorska cesta 1, 2360 Radlje ob
Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.616,54 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.208,27 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11. sklop ostalo prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.256,15 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14. sklop ostalo prehrambeno blago: ERA SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.193,84 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 128 z dne 8. 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: 1. 2. 2007.
Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Ob-3573/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Druga osnovna šola Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Boža Pirnat, ravnateljica, Kopališka
29, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
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: JNB1/2007-2009.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga za šolsko prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 126.564,85 EUR letno brez DDV.
Naročilo je razdeljeno na sklope:
1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. ribe in konzervirane ribe;
4. jajca;
5. olja;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice;
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava;
8. sveže in suho sadje;
9. zmrznjeno in konzervirano sadje;
10. sadni sokovi in drugi napitki;
11. žita, mlevski izdelki in testenine;
12. kruh in pekovsko pecivo;
13. slaščičarski izdelki in keksi;
14. ostalo prehrambeno blago.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Osojnikova 2, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.939,11 EUR/letno.
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. 1. sklop mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, mlekarstvo
in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.025,64 EUR/letno.
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. 1. sklop mleko in mlečni
izdelki: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 708 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop meso in mesni
izdelki: Mesarstvo Smolar, Janez Smolar
s.p., Mariborska cesta 10, 2370 Dravograd,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22.870,10 EUR/letno.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop zamrznjene in
konzervirane ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.229,98 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop jajca: Trgovina
Aroma, Prodaja sadja in zelenjave, Dakaj
Shaip, s.p., Glavni trg 17, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 434 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop olja: Pitus d.o.o.,
Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 259,21 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop olja: Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 256,87 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop sveža zelenjava
in suhe stročnice: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.712,65 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop sveža zelenjava
in suhe stročnice: Trgovina Aroma, Prodaja
sadja in zelenjave, Dakaj Shaip, s.p., Glavni
trg 17, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.710,47 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop sveža zelenjava
in suhe stročnice: Vlado Šavc, Pameče 270,
2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7. sklop zamrznjena
in konzervirana zelenjava: Pitus d.o.o., Ob
Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 621,04 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop zamrznjena in
konzervirana zelenjava: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.346,42 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7. sklop zamrznjena
in konzervirana zelenjava: Droga Kolinska
d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127,37 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop sveže in suho
sadje: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.645,44 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop sveže in suho
sadje: Trgovina Aroma, Prodaja sadja in zelenjave, Dakaj Shaip, s.p., Glavni trg 17,
2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.672,29 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop sveže in suho
sadje: Intersad d.o.o., Noršinska ulica 9,
9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.379,99 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop sveže in suho
sadje: Družina Cvahte, Zgornje Koble 8,
3215 Loče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.700 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop zamrznjeno in
konzervirano sadje: Pitus d.o.o., Ob Dravi
2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 229,98 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop zamrznjena in
konzervirana zelenjava: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 433,97 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9. sklop zamrznjena
in konzervirana zelenjava: Droga Kolinska
d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 155,81 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop sadni sokovi in
drugi napitki: Opoj Sokovi d.o.o., Suhadole
49a, 1218 Komenda, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.705,65 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop sadni sokovi in
drugi napitki: ERA – SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 503,30 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.157,39 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 720,97 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sklop kruh, pekovsko
pecivo: Žito d.d., Šmartinska cesta 154,
1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.176,36 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sklop kruh, pekovsko
pecivo: Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.117,25 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sklop kruh, pekovsko
pecivo: Pekarna Zorman, Zoran Zorman
s.p., Celjska cesta 48b, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.117,25 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12. sklop kruh, pekovsko pecivo: Pekarna, proizvodnja, trgovina
d.o.o., Pohorska cesta 1, 2360 Radlje ob
Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.176,36 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sklop kruh, pekovsko
pecivo: DON DON d.o.o., Trdinova pot 2a,
8330 Metlika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.176,36 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13. sklop zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.047,91 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14. sklop ostalo prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.718,90 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14. sklop ostalo prehrambeno blago: Droga Kolinska d.d., Kolinska
ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.404,18 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14. sklop ostalo prehrambeno blago: ERA SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.447,90 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 128 z dne 8. 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: 1. 2. 2007.
Druga osnovna šola Slovenj Gradec

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 24.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33007/06 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: 6. 2. 2007.
Dijaški dom Tezno

Ob-3594/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Tezno, kontaktna oseba:
Franc Žunkovič, Zolajeva ulica 13, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/460-54-04, faks
02/460-54-03, elektronska pošta: ravnatelj@d-tezno.mb.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: naročilo blaga po posameznih sklopih.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 1: Mesarstvo
Bračič, kontaktna oseba: Jožica Štangler,
Ljubljanska cesta 17, 2327 Rače, Slovenija,
tel. 02/609-73-00, faks 02/609-73-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 35.128,90 €, najnižja
ponudba: 35.128,90 €, najvišja ponudba:
38.266,50 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 2: Pivka,
kontaktna oseba: Saša Notesberg, Kal 1,
6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/703-10-24,
faks 05/703-10-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.864 €, najnižja ponudba: 3.864 €, najvišja ponudba:
3.897,50 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 4: Mlekarna
Celeia, kontaktna oseba: Štefka Topolovec,
Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel.
03/713-38-00, faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.691 €, najniž-

ja ponudba: 5.691,00 €, najvišja ponudba:
8.847,4341 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 5: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Damjana Žaler, Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-42-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.462,24 €, najnižja ponudba: 7.462,24 €, najvišja ponudba:
9.403,4385 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2007 sklop 6: PPS
– Ptujske pekarne in slaščičarne, kontaktna
oseba: Janez Brodnjak, Rogozniška cesta
2, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-05-20,
faks 02/776-17-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.115,0476 €, najnižja
ponudba: 2.115,0476 €, 2.224,17 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 7: Geaprodukt d.o.o., kontaktna oseba: Ferenc Bajzek,
Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/480-32-20, faks 02/480-32-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.860,75 €, najnižja ponudba: 2.860,75 €, najvišja ponudba:
5.485,94 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 8: MM Kaučič, kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija,
tel. 02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 474 €, najnižja ponudba: 474 €, najvišja ponudba: 600 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 9: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Blažič Janez, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.259,18 €, najnižja
ponudba: 1.259,18 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2007 sklop 10: Mlinotest,
kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/364-46-35, faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.700,69 €, najnižja ponudba: 1.700,69 €, najvišja ponudba:
2.004,53 €.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2007 sklop 11:
Mercator, kontaktna oseba: Blažič Janez,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16.225,99 €, najnižja
ponudba: 16.225,99 €, najvišja ponudba:
ostale ponudbe niso bile pravilne.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Stran

Št. 4/2006
Ob-3595/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNBL04/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je: nabava vodovodnega in kanalizacijskega materiala.
Predmet razpisa je nabava vodovodnega
in kanalizacijskega materiala. Blago je razdeljeno v sedem sklopov, in sicer:
– sklop A: cevi,
– sklop B: spojke,
– sklop C: zasuni in ventili,
– sklop D: hišni priključki,
– sklop E: vodomeri,
– sklop F: reparaturne objemke,
– sklop G: armature.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNBL04/2006: sklop A,
sklop B, sklop D, sklop F in sklop G: Zagožen
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Zagožen, Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-14-20, faks 03/713-14-22, elektronska pošta: Miran.zagozen@zagozen.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
Sklop A: 13,234.842,25 SIT,
Sklop B: 9,117.119,91 SIT,
Sklop D: 6,334.054,95 SIT,
Sklop F: 559.576 SIT,
Sklop G: 3,243.263,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNBL04/2006: sklop C:
Vigrad d.o.o. Celje, kontaktna oseba: Marjeta Gradišnik, Kocbekova cesta 30a, 3202
Ljubečna, Slovenija, tel. 03/78-00-800, faks
03/78-00-812, elektronska pošta: vodovod@vigrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,418.559 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNBL04/2006:
sklop E: Merkur d.d., kontaktna oseba:
Aleš Verbnik, Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo, Slovenija, tel. 04/25-88-132,
04/25-88-518, faks 04/25-88-571, elektronska pošta: Ales.verbnik@merkur.si, helena.kamensak@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,770.352 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: JNBL04/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; objava I. faze v Uradnem listu RS,
št. 50 z dne 20. 5. 2005, Ob-13736/05.
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: 6. 2. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-3603/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
dipl. ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/543-82-02, 01/543-82-88,
internetni naslov: www.ztm.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: JN B 05/06-OM2.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B 05/06-OM2: Comware d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24.350,83 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B 05/06-OM2: Unistar
LC d.o.o., Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33.398,98 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN B 05/06-OM2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11221/06 z dne 21. 4. 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: 7. 2. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Št. 127/29
Ob-3606/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: mag. Maja Slovenc,
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elek
tronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si,
internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JROP1-2007.
II.5) Kratek opis: merilnik učinkovitosti
pretvorbe sončnih celic s sončnim stimulatorjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76.823,30 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: JROP1-2007: RK-Tech
Ltd., kontaktna oseba: dr. Laszlo Kovacs,
Koszal u. 6, 1631 Budimpešta, Mađarska,
tel. 402-07-21, faks 403-83-75, elektronska
pošta: rktech@rktech.hu, internetni naslov:
www.rktech.hu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 76.823,30 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: JROP1-2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 7. 2. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-3608/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-28, faks
02/521-10-07.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02-B/2006.
II.5) Kratek opis: strojna računalniška
oprema za centralni bolnišnični informacijski sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 02-B/2006: Lancom
d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-01-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,883.575 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02-B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 110-111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30201/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-3609/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48, elektronska pošta: Javna.narocila@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,779.375,55 SIT
(40.808,61 EUR).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna
oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska c. 29,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-05-400,
faks 01/58-87-462, elektronska pošta: Mirjam.potočnik@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,553.607,06 SIT
(14.828,94 EUR).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; str. 9113/120-121, Ob-32532/06 z
dne 24. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

sladkorja Ormož d.d., kontaktna oseba: Robert Škorjanec, Opekarniška cesta 4, 2270
Ormož, SI-Slovenija, tel. 02/74-10-404,
faks 02/74-02-550, elektronska pošta: Robert.skorjanec@tso.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 330.104,56 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
OIŽ-321-211-1/2006/3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33704/06 z dne 1. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program ogroženi 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-3610/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.5) Kratek opis: DDD material (rodenticidi in insekticidi).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro+Polo d.o.o., kontaktna oseba: Tanja
Marhold, Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks 02/614-33-20,
elektronska pošta: Tanja.marhold@mikropolo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,132.200 SIT
(29.762,14 EUR).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Bioteh d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Marko Jeraj, univ. dipl. ekon., Vevška cesta
52, 1260 Ljubljana - Polje, Slovenija, tel.
01/528-39-69, faks 01/528-39-70, elektronska pošta: marko.jeraj@bioteh.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,677.600 SIT
(11.173,43 EUR).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Merkur, trgovina in storitve d.d., kontaktna
oseba: Miro Vamberger, Cesta na Okroglo
7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 02/429-21-26,
faks 02/429-21-42, elektronska pošta: Miroslav.vamberger@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,692.840 SIT
(7.064,10 EUR).

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Unichem proizvodnja kemičnih izdelkov
d.o.o., kontaktna oseba: Bruno Geržević,
Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/75-58-152, faks 01/75-58-155, elektronska pošta: bruno@unichem.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,622.540 SIT
(81.883,41 EUR).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Deosan, d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Janez Piskar, Litijska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-04-187, faks
01/56-04-187, elektronska pošta: deosan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,643.700 SIT
(65.250 EUR).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: M
PLUS d.o.o., kontaktna oseba: Miran Podlesnik, Jezdarska ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-18-553, faks 02/33-18-554,
elektronska pošta: info@mplus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,635.814 SIT
(15.171,98 EUR).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; str. 9113/120-121, Ob-32531/06 z
dne 24. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-3952/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-1/2006-ARSKTRP/.
II.5) Kratek opis: OIŽ-321-211-1/2006ARSKTRP/ razpis za dobavo kristalnega
belega sladkorja v centralna skladišča
humanitarnih organizacij – Rdeči križ:
Zveza združenj in Slovenska Karitas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 330.104,56 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena največja količina dostavljenega kristalnega belega sladkorja,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe se bodo različni stroški transporta
upoštevali tako, da bo razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorjena v fiktivno
količino blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 33704/06: Tovarna

Stran

Ob-3971/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP Komunala d.o.o., Mozirje, kontaktna oseba: Andrej Ermenc, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, Slovenija, tel.
03/839-36-50, faks 03/839-36-60, elektronska pošta: andi@komunala-mozirje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNS1/06.
II.5) Kratek opis: nakup tovornega vozila z nadgradnjo smetar.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. ustreznost tehničnim zahtevam,
3. rok dobave,
4. garancijski roki in število uradnih pooblaščenih servisnih delavnic,
5. kompletnost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNS1/06: Just d.o.o., kontaktna oseba: Igor Strnad, Brnčičeva 13,
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,432.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNS1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 189/2006, Ob-30616/06 z dne
3. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje
Št. 20/2007
Ob-4105/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
kontaktna oseba: Sonja Škarja, Pelecho-
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va cesta 83, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/722-89-64, faks 01/722-77-71, elektronska pošta: o-preradomlje.lj@guest.arnes.si,
internetni naslov: http://www os-preserje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.80.00.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil za potrebe Osnovne šole Preserje
pri Radomljah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– lastna proizvodnja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1 – meso in mesni
izdelki: Mesarstvo kmečki hram Iztok Likozar s.p., kontaktna oseba: Iztok Likozar, Trg
Davorina Jenka 6, 4207 Celje, Slovenija, tel.
+4/252-61-00, faks +4/252-61-02, elektronska pošta: iztok.likozar@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,959.548,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 1 – meso in mesni izdelki: Mesnine dežele kranjske d.d.,
kontaktna oseba: Miro Pavič, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+1/547-25-07, faks +1/547-25-00, elektronska pošta: mirop@mdk.kras.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,987.101 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 2 – perutnina in perutninski izdelki: Mesarstvo kmečki hram Iztok
Likozar s.p., kontaktna oseba: Iztok Likozar,
Trg Davorina Jenka 6, 4207 Celje, Slovenija, tel. +4/252-61-00, faks +4/252-61-02,
elektronska pošta: iztok.likozar@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,473.181,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 2 – perutnina in perutninski izdelki: Mesnine dežele kranjske
d.d., kontaktna oseba: Miro Pavič, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+1/547-25-07, faks +1/547-25-00, elektronska pošta: mirop@mdk.kras.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,419.900 SIT.
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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: sklop 2 – perutnina in perutninski izdelki: Pivka d.d., kontaktna oseba:
Darja Kaluža, Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. +5/703-10-24, faks +5/703-10-31, elektronska pošta: darja.kaluza@pivkap.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,306.798,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 3 – ribe: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleksandra Kancilja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
+5/137-81-02, faks +1/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 845.901,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 3 – ribe: Brumec – Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. +1/530-91-62, faks +1/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 728.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 4 – mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+1/588-16-88, faks +1/588-18-86, elektronska pošta: petra.alic@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,918.226,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: sklop 4 – mleko
in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja
vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel.
+3/713-38-13, faks +3/713-38-41, elektronska
pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,857.628,10 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:
javno naročilo: sklop 5 – kruh in pekovski
izdelki: Don Don d.o.o., kontaktna oseba:
Helena Javornik, Trdinova pot 2A, 8330
Metlika, Slovenija, tel. +4/178-13-46, faks
+4/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,512.340 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 5 – kruh in pekovski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Patricija Samec, Tovarniška cesta 14, 52740 Ajdovščina, Slovenija, tel.
+5/364-46-35, faks +5/364-45-16, elektronska pošta: patricija. samec@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,051.133,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 5 – kruh in pekovski
izdelki: Žito prehrambena industrija d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+1/587-62-23, faks +1/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,383.557,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 6 – testenine:
Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Patricija
Samec, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +5/364-46-35, faks
+5/364-45-16, elektronska pošta: patricija.samec@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 237.841,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 6 – testenine: ERA
– SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. +3/426-84-10, faks +3/426-84-16,
elektronska pošta: doroteja.stimulak@erasv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 229.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 6 – testenine:
Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +1/587-62-23,
faks +1/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 193.364 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 7 – zamrznjeno testo: Pekarna Pečjak d.o.o.,
kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
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+1/360-15-80, faks +1/360-15-70, elektronska pošta: ana.silc@pekarna-pecjak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,134.628,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 7 – zamrznjeno testo:
Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +1/587-62-23,
faks +1/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,158.709,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 8 – slaščičarski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Patricija
Samec, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +5/364-46-35, faks
+5/364-45-16, elektronska pošta: patricija.
samec@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,202.765 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 8 – slaščičarski
izdelki: Don Don d.o.o., kontaktna oseba:
Helena Javornik, Trdinova pot 2A, 8330
Metlika, Slovenija, tel. +4/178-13-46, faks
+4/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,087.595 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 8 – slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o.,
kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
+1/360-15-80, faks +1/360-15-70, elektronska pošta: ana.silc@pekarna-pecjak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,973.124,10 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: javno naročilo: sklop 9 – zelenjava:
Agro Mrkac d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Zupančič, Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +1/545-11-45, faks
+1/541-22-90, elektronska pošta: agromrkac@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,373.410,20 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 ponu-

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 12 – splošno prehrambeno blago: Impuls d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. +1/562-21-30, faks +1/562-21-31,
elektronska pošta: info@impuls-domzale.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,700.151 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 13 – sadje: Agro Mrkac
d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Zupančič,
Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +1/545-11-45, faks +1/541-22-90,
elektronska pošta: agromrkac@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,725.207,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 151/2006, Ob-30076/06 z dne
27. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2007.
Osnovna šola Preserje pri Radomljah

dnika storitev: javno naročilo: sklop 10
– zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Aleksandra Kancilja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
+5/137-81-02, faks +1/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 110.972,10 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:
javno naročilo: sklop 10 – zamrznjena zelenjava: Brumec – Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. +1/530-91-62, faks
+1/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 101.440 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 10 – zamrznjena zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Zupančič, Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +1/545-11-45,
faks +1/541-22-90, elektronska pošta: agromrkac@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 142.027,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 11 – sadni sokovi: ERA
– SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel. +3/426-84-10, faks +3/426-84-16,
elektronska pošta: doroteja.stimulak@erasv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,426.080 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 11 – sadni sokovi: Opoj
sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc,
Suhadole 49A, 1218 Komenda, Slovenija,
tel. +1/724-03-00, faks +1/724-03-13, elektronska pošta: sonjas@nektar.eu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,783.096,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 12 – splošno prehrambeno blago: ERA – SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. +3/426-84-10,
faks +3/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,785.190,30 SIT.
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Gradnje
Št. 15/2006
Ob-3596/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta:
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD15/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je: obnove cevovodov po metodah
brez izkopa in gradnja novih cevovodov
po metodi horizontalnega vodenega vrtanja – II. faza: sklop D: gradnja novih
cevovodov po metodi s horizontalnim
vrtanjem: Podaljšanje kanala I. Kompole–Obrtna cona Štore Vzhod (vodena vrtina za tlačni vod in črpališče komunalnih
odpadnih vod).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNGD15/2006:
Vilkograd Kolar Viljem s.p., kontaktna
oseba: Kolar Villjem, Zlateče pri Šentjurju 8a, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/746-12-21, faks 03/746-12-18, elektronska pošta: info@vilkograd.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 10,281.191,50 SIT, najvišja ponudba:
11,262.563 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: JNGD15/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; objava I. faze v Uradnem listu RS,
št. 81-85 z dne 30. 7. 2004.
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: 6. 2. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.,
Št. 12/2006
Ob-3598/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elek
tronska pošta: Vodovod-kanalizacija@voka-celje.si, internetni naslov: www.vo-kacelje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD12/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je: priključitev lokalnih vodovodov
Otemna in Rožni vrh na javno vodovodno
omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 80% cena,
– 10% usposobljenost,
– 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JNGD12/2006: Gradnje Žveplan
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Žveplan,
Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/781-02-08, faks 03/781-02-09, elektronska pošta: info@gradnje-zveplan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 24,949,880,70 SIT, najvišja ponudba:
29,337.411,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD12/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-21816/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-3599/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: G1-1 Maribor (Ptujska
cesta): izvedba pasivnih protihrupnih
ukrepov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 347.743,84 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-201: CPM d.d., Iztokova
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 304.338,01 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 36-7094/01-540
Ob-3863/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, kontaktni osebi: Mateja Duhovnik, Karmen Pintar Oblak, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-14-32, faks 01/306-15-78, elektronska pošta: Mateja.Duhovnik@ljubljana.si,
Karmen.Pintar@ljubljana.si, internetni naslov: www.jssmol.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.10.00-9, dopolnilni besed
njak: E 184-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5,
45.33.10.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/2006.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjsko poslovnih objektov A3, B1, V1
v funkcionalni enoti F3 Zelena jama v
Ljubljani, s prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.316,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
a) ponudbena cena (največ 95 točk),
b) splošni garancijski rok (največ 5
točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-1/06: SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Rihard Cerk, Štihova 26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 230-64-00; 051/319-260, faks
230-64-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,291.938,34 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9.
2006, Ob-24917/06, Uradni list Evropske
unije, št. objave 2006/S 169-1/80655 z dne
6. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 36-1342/04-540
Ob-3977/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kontaktni osebi: Tonka Grgič in Olga
Funa, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
elektronska pošta: tonka.grgic@ljubljana.si,
olga.funa@ljubljana.si, internetni naslov:
www.jssmol.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2/2006.
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II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske stavbe na zemljišču, parcelna številka
939/1, k.o. Vižmarje v Ljubljani, s prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
a) ponudbena cena – 95%,
b) splošni garancijski rok – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-2/06: SGP Tehnik d.d.,
kontaktna oseba: Rado Ferjančič, Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-26-00, faks 04/511-26-45, elektronska pošta: rado.ferjancic@sgp-tehnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 514.680,94 EUR;
najnižja ponudba 514.680,94 EUR, najvišja
ponudba 558.222,95 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: JR-2/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006, Ob-31376/06.
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: 7. 2. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 18/2007
Ob-3600/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: SNG
Drama Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara
Štukelj, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/252-14-79, faks 01/252-38-85.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve – 13 (oglaševalske
storitve).
II.5) Kratek opis: oglaševanje (objava
programa SNG Drama Ljubljana) v dnevnih časopisih v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69.562,70 EUR (16,670.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
Storitev lahko zagotovi samo določeno
število v naprej znanih ponudnikov, in sicer
iz razlogov, ki so tehnične narave.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: CNT (cena na
tisoč kontaktov) ciljne javnosti po Nacionalni
raziskavi branosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-PP03/2006: Delo, Časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39.233,35 EUR
(9,401.879,99 SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-PP03/2006: Dnevnik,
Časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4,
1510 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.329,33 EUR
(7,268.120,64 SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
SNG Drama Ljubljana

Storitve
Ob-3591/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.70.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-062/2006-1L-POG/S.
II.5) Kratek opis: najem kombi prevozov.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-062/2006-1L-POG/S:
School Service - Šolski servis d.o.o., kontaktna oseba: Drago Teodorovič, Reboljeva ul. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-66-06, faks 01/756-42-61.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-062/2006-1LPOG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30523/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 42/2007
Ob-3592/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan Gerželj,
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks 03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si,
internetni naslov: ww.zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-0006/2006.
II.5) Kratek opis: letno in zimsko vzdrževanje LC v Občini Žalec za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 297.529,63 € (71,300.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, reference, mehanizacijo, kader.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-07-0006/2006:
VOC, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
Celje, kontaktna oseba: Srečko Pustoslemšek, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-61-00, faks 03/426-63-80, elektronska pošta: info@voc-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 296.940,39
€ (71,158.796 SIT), najnižja ponudba:
296.940,39 € (71,158.796 SIT) najvišja ponudba: 303.497,39 € (72,730.114 SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-07/0006/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 112 z dne 3. 12.
2006, Ob-30860/06.
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: 6. 2. 2007.
Občina Žalec

Stran

Ob-3601/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Ksenija Montani, univ. dipl. org., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna-ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

Stran
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.10-8.
II.5) Kratek opis: širokopasovni dostop
do interneta za poslovne enote zavoda
Lekarna Ljubljana z manjšo količino prometa – xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1 Mbps / 512 kbps za obdobje
treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 €.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/2006: Širokopasovni
dostop do interneta za poslovne enote zavoda Lekarna Ljubljana z manjšo količino
prometa – xDSL dostop, pasovna širina minimalno 1 Mbps / 512 kbps: Voljatel d.d.,
kontaktna oseba: Davorin Stanonik, Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/600-09-99, faks 01/600-00-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,429.200,36 SIT
oziroma 5.963,76 €.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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: 2. 2. 2007.
Lekarna Ljubljana
Št. 4301-24/2006/25
Ob-3602/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, kontaktna oseba: mag.
Aleksander Nagode, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45, faks
01/369-66-49, elektronska pošta: aleksander.nagode@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.60.16.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-24/2006.
II.5) Kratek opis: varovanje poslovnih
prostorov.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 187.781 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference,
3 ISO certifikat.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01-23/2005: Sintal
d.d., kontaktna oseba: Herman Žaucer, Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-01-00, faks 01/513-01-09,
elektronska pošta: komerciala@sintal.si, internetni naslov: http://www.sintal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 179.945,78 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: 4301-24/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32061/06 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: 5. 2. 2007.
Ministrstvo za finance
Št. 88/07
Ob-3604/07
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 002, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.21.20.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje zimske službe na
površinah Kliničnega centra.
II.5) Kratek opis: izvajanje zimske službe na površinah Kliničnega centra.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104.323,16 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64/06 – Izvajanje zimske službe na površinah Kliničnega centra:
TVIS – TIG d.o.o., Levčeva ulica 15, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 041/759-571, faks
01/546-10-94.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 124.974,21
EUR z DDV, najnižja ponudba: 124.974,21
EUR z DDV, najvišja ponudba: 124.974,21
EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32541/06.
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: 6. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 87/07
Ob-3605/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.87.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: upravljanje objektov za nastanitev delavcev KC.
II.5) Kratek opis: upravljanje objektov
za nastanitev delavcev KC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108.496,08 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 59/06 – Upravljanje objektov za nastanitev delavcev KC:
TVIS – TIG d.o.o., Levčeva ulica 15, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 041/759-571, faks
01/546-10-94.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 66.639,96
EUR z DDV, najnižja ponudba: 66.639,96
EUR z DDV, najvišja ponudba: 120.114,17
EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30376/06.
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: 6. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-3607/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, kontaktna oseba:
Janez Topolšek, Kotnikova ulica 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-33-52,
faks +386/1/478-37-60, elektronska pošta:
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janez.topolsek@gov.si, internetni naslov:
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SVLR 09/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava strokovnih
podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme (PGP) v
prostor.
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. SVLR 09/2006: Omega
Consult, d.o.o., kontaktna oseba: Bruno
Bensa, Gregoričeva 7 , 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-01-72, faks 01/200-01-84,
elektronska pošta: omega.consult@omegaconsult.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74.611,67 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-79/2006/17.
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-31624/06 z dne 17. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Naziv projekta: Študije in vrednotenja –
Organ upravljanja – tehnična pomoč – 2006,
EPD RS 2004-2006, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 2. 2007.
Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

II.5) Kratek opis: idejna zasnova širitve vozišča regionalne ceste R1-203/1004
Žaga–Kobarid od km 9.600 do 13.000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55.639,01 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-192: IPOD d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47.053,09 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 106/2006 z dne 13. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 83/07
Ob-3792/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Tatjana Suhadolnik, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-94,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni
naslov: www.aktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMNM.IT-2/2005 – AKTRP-2-FW-1.
II.5) Kratek opis: postavitev okolja za
varno e-poslovanje na ARSKTRP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33.383,41 EUR.
IV1) 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. 430-1-62/2006: S&t Hermes Plus, kontaktna oseba: Miro Faganel,
Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-201,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32.302,11 EUR.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI. 1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-3860/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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:
29.81.10.00-1.
II.5) Kratek opis: izdelava strateških
kart hrupa za omrežje pomembnih cest z
več kot 6 mio prevozov vozil letno, ki so
v upravljanju DRSC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104.323,15 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-178: PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o. – vodilni partner, Vojkova
65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 102.638,33 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 178: Epi Spektrum
d.o.o. – partner, Strossmajerjeva 11, 2000
Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 90/2006 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3861/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Stran

Ob-3862/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.13.15.00-1.
II.5) Kratek opis: izdelava prometne
študije in prom.-ekonom. vrednotenje
var. za gradnjo d.c. R1-210/1111 Gorenja
vas–Trebija, 1112 Trebija–Sovodenj, 1113
Sovodenj–Cerkno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55.639,01 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-200: Omega Consult
d.o.o., Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41.379,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti V UL: da; 117-118/2006 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: 9. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Ob-3864/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38.
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 21.
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: 600-3/2006.
II.5) Kratek opis: šolski prevozi otrok.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 600-3/2006: Veolia transport Štajerska d.d., kontaktna oseba: Irena
Polajžar, Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-33-93, faks 02/300-33-83,
elektronska pošta: irena.polajzar@veoliatransport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 67,966.341,12 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 600-3/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24788/06 z dne 8. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2007.
Občina Gornja Radgona
Ob-3865/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 401-1/2006.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja Občine Gornja Radgona.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 401-1/2006: Zavaroval-
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nica triglav d.d., OE Murska Sobota, kontaktna oseba: Katarina Žibrik, Lendavska
ulica 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/515-11-00, faks 02/521-16-54, elektronska pošta: kzibrik@zav-triglav.si, internetni
naslov: www.zav-triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,495.720 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: 401-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33715/06 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: 9. 2. 2007.
Občina Gornja Radgona
Št. 96/07
Ob-3960/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Andrej Perko, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-75-85, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: andrej.perko@gov.si, internetni
naslov: www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 78.10.00.00-8, dodatni predmeti:
78.15.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »AKTRP-tisk grafike 2007,
št. 676/06«.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za tisk
črnobelih ortofoto posnetkov parcel
formata A3 za potrebe vrisovanja rabe
kmetijskih zemljišč, njihovo sortiranje po
upravičencih (isti upravičenec ima lahko
več parcel), zgibanje, kuvertiranje in dostava na pošto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT oziroma 133.533,63
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-1-60/2006: KRO
d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Jazbec, Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode, Slovenija,
tel. 01/362-53-16, faks 01/362-53-08, elektronska pošta: info@kro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,830.000 SIT oziroma
78.576,20 EUR; najnižja ponudba 78.576
EUR, najvišja ponudba 135.390,59 EUR.
Valuta: 30 dni po prejetju pravilno izstavljene fakture za nazaj.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2007.

VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 009/06
Ob-3974/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-009/06-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovalno obdobje 3 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146,000.000 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 Direkcija-009/06-S: Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2507
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,527.658 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija-009/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 6. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2007.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/387/2007
Ob-3611/07
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: Boštjan Barl, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-41, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: bostjan.barl@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Sklep št. 198/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
fiksnih vzpenjalnih sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,400.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 198/2006: Elektroservisi,
d.d., kontaktna oseba: Srečka Žlajpah, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,375.444,50 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 198/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1,375.444,50 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2007.

+386/(0)1/72-48-319, elektronska pošta:
gordana.hluchy@cibasc.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,999.962,50 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 38 naba/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-28667/06
z dne 13. 10. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2007.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-32832/06
z dne 24. 11. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 027727
Ob-3973/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 38 naba/06.
II.5) Kratek opis: nabava stabilizatorja
trdote vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 38 naba/06:
Ciba specialty chemicals Central Eastern
Europe ltd., podružnica v Sloveniji, kontaktna oseba: Gordana Hluchy, Župančičeva 8, SI-1233 Dob pri Domžalah, Slovenija, tel. +386/(0)1/72-48-318, faks
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-3612/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Barbara Delak, tel.
+386/1/300-39-25,
e-pošta:
barbara.delak@zd-lj.si, faks +386/1/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zdlj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: laboratorijski material in reagenti z
analizatorji.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: diagnostični laboratoriji na lokacijah naročnika.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: laboratorijski material in reagenti z analizatorji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 874.000
EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Laboratorijski potrošni material
1) Kratek opis: laboratorijski potrošni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Potrošni material za vakuumski
odvzem krvi
1) Kratek opis: potrošni material za vakuumski odvzem krvi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Laboratorijski testi

1) Kratek opis: laboratorijski testi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Originalni Coulterjevi hematološki reagenti
1) Kratek opis: Originalni Coulterjevi hematološki reagenti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Kontrolni material vezan na aparate Beckman Coulter
1) Kratek opis: kontrolni material vezan
na aparate Beckman Coulter.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Originalni reagenti za hematološke preiskave vezane na aparate ABX
1) Kratek opis: originalni reagenti za hematološke preiskave vezane na aparate
ABX.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Kemikalije
1) Kratek opis: kemikalije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24100000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 8
Naslov: Steklovina
1) Kratek opis: steklovina.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
26100000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 9
Naslov: Originalni reagenti in material za
Beckmanov analizator glukoze
1) Kratek opis: originalni reagenti in material za Beckmanov analizator glukoze.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Originalni reagenti za analizator
glukoze Hemocue
1) Kratek opis: originalni reagenti za analizator glukoze Hemocue.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 11
Naslov: Originalni biokemični reagenti in
material vezani na aparate Dade Behring
1) Kratek opis: originalni biokemični reagenti in material vezani na aparate Dade
Behring.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496200.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 8 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 12
Naslov: Biokemični reagenti z 2 analizatorjema
1) Kratek opis: biokemični reagenti z 2
analizatorjema.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 24496200,
dodatni predmet(-i): 33253400.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 1. 2008.
Trajanje: 76 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 13
Naslov: Imunološki reagenti z 1 analizatorjem
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1) Kratek opis: imunološki reagenti z 1
analizatorjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 24496200,
dodatni predmet(-i): 33253400.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 5. 2007.
Trajanje: 84 mesecev od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000, dodatni predmet(-i): 24496200,
33253400, 24100000, 26100000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 5. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:http://www.sigov.
si/durs.
Okoljska zakonodaja:http://www.sigov.
si/mop.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 2. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most in dve inundaciji v Bistrici – rekonstrukcija premostitvenega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Naklo.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Most in dve inundaciji v Bistrici – rekonstrukcija premostitvenega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
625.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje
28. 2. 2009.
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: ZIPRS0708.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Gradnje
Št. 00701-3/2006
Ob-3793/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. 01/478-83-36, e-pošta:
irena.skubic@gov.si, faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most čez Bistrico v Bistrici ob Sotli
– sanacija premostitvenega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Bistrica ob Sotli.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Most čez Bistrico v Bistrici ob Sotli – sanacija premostitvenega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
500.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka grad
nje: 31. 10. 2008.

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: ZIPS0708.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3794/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most čez Dravo v Vuzenici – rekonstrukcija premostitvenega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Muta;
Vuzenica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Most čez Dravo v Vuzenici – rekonstrukcija premostitvenega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
710.000 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: zaključka gradnje: 31. 10. 2008.
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: ZIPRS0708.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3795/07
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).
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Št. 00701-3/2006
Ob-3796/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sava v Krajah – gradnja premostitvenega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kranjska Gora.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Sava v Krajah – gradnja premostitvenega
objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
420.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45221110.
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II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje: 31. 10. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3797/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Mirna v Migolici – gradnja nadomestnega mostu.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trebnje.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Mirna v Migolici – gradnja nadomestnega mostu.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
290.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje: 31. 10. 2008.
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: ZIPRS0708.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3798/07
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) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Viadukt Predel – novogradnja premostitvenega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Bovec.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Viadukt Predel – novogradnja premostitvenega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
2,100.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221121.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje
28. 2. 2009.
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: ZIPRS0708.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3799/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most čez Savo v Kranju – sanacija
premostitvenega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Kranj.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Most čez Savo v Kranju – sanacija premostitvenega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
830.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110

II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje
28. 9. 2009.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3800/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most čez Soro v Zalem Logu – gradnja nadomestnega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Železniki.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Most čez Soro v Zalem Logu – gradnja
nadomestnega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
375.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje: 31. 10. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3801/07
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).
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) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most čez potok v Šentožboltu – sanacija premostitvenega mostu,
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lukovica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Most čez potok v Šentožboltu – sanacija
premostitvenega mostu.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
330.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje: 31. 10. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Brežice.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
nadvoz za železnico v Dobovi – gradnja
izvennivojskega križanja in preložitev
ceste.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
2,920.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233144.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje
28. 10. 2010.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-3/2006
Ob-3802/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Most čez Višnjico v Višnji Gori – sanacija premostitvenega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ivančna Gorica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Most čez Višnjico v Višnji Gori – sanacija
premostitvenega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
300.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje: 31. 10. 2008.
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: ZIPRS0708.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3803/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Hudinja v Vitanjih – gradnja nadomestnega objekta.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vitanje.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
Hudinja v Vitanjih – gradnja nadomestnega objekta.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
310.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221110.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: zaključka gradnje: 31. 10. 2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-3804/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nadvoz za železnico v Dobovi – gradnja izvennivojskega križanja in preložitev
ceste.
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Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-3613/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava, 2252 Dornava, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
simona.petrovic@zavod-dornava.si,
tel.
02/754-02-49, v roke: Simona Petrovič, epošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si,
faks 02/755-05-01.
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:
– socialno varstvo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dornava 128.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in material za prehrano:
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: kruh in pekovsko pecivo
1) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15613300.
3) Količina ali obseg: po seznamu.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
3) Količina ali obseg: po seznamu.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
3) Količina ali obseg: po seznamu.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: ostali prehrambeni artikli
1) Kratek opis: ostali prehrambeni artikli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
3) Količina ali obseg: po seznamu.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti za katero se prijavlja na razpis in
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 60 dni od dobave
blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena 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:
– da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku,
– da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
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njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in davkov,
– da ima veljavno registracijo,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če je
potrebno.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da gospodarski subjekt v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da posluje v skladu s HACCP programom.
IIl.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.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 100/2007-1.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 19. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 11. uri; Dornava 128.
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 za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128,
2252 Dornava, Slovenija, e-pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si,
tel.
02/754-02-49, faks 02/755-05-01.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 2. 2007.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-3614/07
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/2007 – oprema Vurnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava opreme po sklopih:
– sklop 1 – medicinski aparati,
– sklop 2 – serijska medicinska oprema
in nemedicinska oprema,
– sklop 3 – pohištvena oprema (neserijska).
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 120 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:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila in jih posamezni ponudnik mora
dokazati s predložitvijo izjave, da ni bil 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):
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanja daril, nedovoljeno dajanja daril, jemanja podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufije, poslovne goljufije, preslepitve
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitvi
finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti,
d) pranje denarja.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili dejanj iz 1. odstavka 42. čl. ZJN-2. Če
gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti
ponudnikov iz 1. odstavka 42. čl. ZJN-2, naročnik lahko zaprosi pristojne organe z namenom, da bi pridobil vse informacije o osnovni
sposobnosti ponudnikov, za katere meni, da

14 / 16. 2. 2007 /

955

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

so potrebni. Če gre za ponudnika, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik
zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Ostale zahteve naročnika (izjava):
a) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
b) ni proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu
s predpisi,
c) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
d) ni storil veliko strokovno napako iz
področja predmeta javnega naročila, ki mu
je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji,
e) je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež, ali določbami države naročnika,
f) je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika,
g) pri dajanju informacij, skladnih z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
predložitev izjave, da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti JN in, da njegov
transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran. Vse ostalo navedeno 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 naročnikov. Navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 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.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 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: trajanje v dnevih: 90 (od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb).
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 12. uri; sejna soba na upravi.

1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 4
Naslov: DU Celje
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 5
Naslov: DU Dravograd
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 6
Naslov: DU Hrastnik
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 7
Naslov: DU Kočevje
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 8
Naslov: DU Koper
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 9
Naslov: DU Kranj
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 10
Naslov: DU Ljubljana
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 11
Naslov: DU Maribor
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 12
Naslov: DU Murska Sobota
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavnki ponudnikov s
pooblastilom.
VI. Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 2. 2007.
KOPA Golnik
Ob-3843/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.durs.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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: JN 04/2007 – Pisarniški material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Davčni uradi po Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega
potrošnega materiala za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije za 24 mesecev oziroma do pristopa h krovni pogodbi na podlagi skupnega javnega naročila
državnih organov, ki bi ga izvedlo Ministrstvo za javno upravo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Generalni davčni urad
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 2
Naslov: Posebni davčni urad
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 3
Naslov: Davčni urad (DU) Brežice
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Sklop št. 13
Naslov: DU Nova Gorica
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 14
Naslov: DU Novo mesto
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 15
Naslov: DU Postojna
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 16
Naslov: DU Ptuj
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 17
Naslov: DU Velenje
1) Kratek opis: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega
potrošnega materiala za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije za 24 mesecev.
Obseg je natančno določen v specifikacijah,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
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 30.000 EUR
in mora veljati do vključno 10. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Računi se izdajajo za blago dobavljeno v predhodnem mesecu.
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 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za
leto 2005, da imajo v zadnjih 6 mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in da
na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso
imele dospelih neporavnanih obveznosti.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Pravne osebe (gospodarske družbe) predložijo BON-1/P in BON-2; za podrobnejše
informacije glejte razpisno dokumentacijo.
Dodaten finančni pogoj: ponudnikov promet
v letu 2005 mora biti vsaj enak znesku njegove skupne ponudbene cene z DDV.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-7/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 019 – 022097 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:
2. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007 ob 9.30; na sedežu naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na
spletni strani naročnika www.durs.gov.si
pod “Javni razpisi”, JN 04/2007 – Pisarniški
material.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-40,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2007.
Davčna uprava RS
Št. 430-59/2007/3
Ob-3866/07
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) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljublja-

na, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 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.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
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: javni razpis za sukcesivno dobavo baterijskih vložkov in akumulatorjev, št.
430-59/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana ter lokacije posameznih policijskih
uprav na območju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je sukcesivna
dobava baterijskih vložkov in akumulatorjev, izdelava akumulatorskih sklopov
ter testiranje in osveževanje akumulatorjev z izpisom poročila.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.40.00.00-0.
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: količine so okvirne za potrebe naročnika v
dvoletnem obdobju, dobave so sukcesivne,
podrobnješi opis in količina sta podana v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 175.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi pred
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ložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še nasled
nje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis,
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Izjava ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjavo ponudnika, da je vpisan v evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev
pri Ministrstvu za okolje in prostor ter pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov z
uradne evidence.
Izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, potrebnimi
za izvedbo javnega naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

Ob-3940/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 00386/2/88-23-409, v roke: Suzana Dolar, e-pošta: suzana.dolar@sb-sg.si,
faks 00386/2/88-23-411.
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;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ultrazvočni aparat – 2 sklopa (nov
ali predstavitveni).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop: ultrazvočni aparat – oddelek
za radiologijo,
2. sklop: ultrazvočni aparat – oddelek
za pediatrijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: ultrazvočni aparat
1) Kratek opis: za oddelek za radiologijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124120.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Merila:
– cena – 80,
– kvaliteta – 20.
Sklop št. 2
Naslov: ultrazvočni aparat
1) Kratek opis: za oddelek za pediatrijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124120.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Merila: najnižja cena.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 sklopa po 1 kos ultrazvočni aparat.
Ocenjena vrednost brez DDV: med
280.000 in 360.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe z
garancijo banke ali zavarovalnice – v višini 5% ponudbene vrednosti; izjava banke

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-59/2007.
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:
30. 3. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43005907, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 20 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
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
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.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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ali zavarovalnice za predložitev finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini 10% – podrobnosti v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo v 6 enakih zaporednih mesečnih obrokih, prvi obrok 60 dni po
uspešni primopredaji.
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 v skladu z 41., 42. in
43. členom ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da je ekonomsko in finančno
sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. kvaliteta aparata-tehnične
prednosti

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 03/2007.
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: 2. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu 02/88-23-411 s pripisom točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali tudi
elektronsko (E-naslov).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 4. 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: 3. 4.
2007 ob 13. uri; Splošna bolnišnica, uprava, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s predloženimi pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Marija Tancek, tel. +386/1/478-52-70, e-pošta:
gp.ursiks@gov.si, faks +386/1/478-54-70.
Internetni naslov naročnika: http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– 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: prehrambni izdelki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambnih izdelkov po naslednjih sklopih:
1. meso in mesni izdelki za ZPKZ Dob,
2. meso in mesni izdelki za ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig,
3. meso in mesni izdelki za ZPKZ Koper,
4. meso in mesni izdelki za ZPKZ Maribor,
5. meso in mesni izdelki za ZPMZKZ Celje in PD Radeče,
6. ribe za vse ZPKZ in PD Radeče,
7. drugi prehrambni izdelki za ZPKZ
Dob,
8. drugi prehrambni izdelki za ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in Generalni urad,
9. drugi prehrambni izdelki za ZPKZ Koper,
10. drugi prehrambni izdelki za ZPKZ
Maribor,
11. drugi prehrambni izdelki za ZPMZKZ
Celje in PD Radeče.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.

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.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ne ponudnik ne kateri od ponudnikovih zakonitih zastopnikov (velja za pravne
osebe) nista pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku
42. člena ZJN-2;
– da ponudnik v ponudbi predloži resnična in nezavajajoča dokazila in ni uvrščen na
seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo RS za finance.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja,
– da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad
poslovnega računa in
– da pravočasno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in koooperantov (6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je v zadnjih treh letih izvedel kvalitetno dobavo prehrambnih izdelkov vsaj
petim kupcem.
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:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 9. uri; sejna soba na naslovu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: 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.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.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 2. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
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Ob-3979/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Primož Reškovac, tel. 04/58-68-248,
e-pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, faks
04/58-68-310.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbira dobaviteljev za sukcesivno
dobavo medicinskih pripomočkov, enteralne
prehrane in farmacevtskih snovi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: skladišče lekarne
Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo medicinskih pripomočkov, enteralne
prehrane in farmacevtskih snovi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
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:
A) Imobilizacijski material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,515.935
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
1) Kratek opis:
A1. Obloge za rane.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,999.572
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
1) Kratek opis:
A2. Obvezilni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,662.877
EUR.

H) Elektrode.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,523.398
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
1) Kratek opis:
I) Rtg filmi in kemikalije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,241.099
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 12
1) Kratek opis:
J) Rokavice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,980.810
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 13
1) Kratek opis:
K) Operacijski pripomočki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,625.326
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 14
1) Kratek opis:
K1. Ostali medicinski pripomočki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,529.389
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 15
1) Kratek opis:
L) Diagnostična sredstva in vitro.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 31,191.025
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 16
1) Kratek opis:
M) Šivalni material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 9,572.329
EUR.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
1) Kratek opis:
B) Material za inkontinenco.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,232.740
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
1) Kratek opis:
C) Material za stomo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 397.037
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
1) Kratek opis:
D) Sredstva za higieno in dezinfekcijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,808.989
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
1) Kratek opis:
E) Material za prekrivanje operativnega
polja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,520.350
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
1) Kratek opis:
F) Infuzijski in transfuzijski sistemi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,281.285
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
1) Kratek opis:
G) Intravenozne kanile, periferni venski
katetri.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,994.390
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
1) Kratek opis:
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 17
1) Kratek opis:
O) Material za endoskopsko kirurgijo in
mehanski šiv za klasično kirurgijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,445.161
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 18
1) Kratek opis:
R) Enteralna prehrana, sonde in sistemi
za hranjenje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,709.980
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 19
1) Kratek opis:
S) Material za sterilizacijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,074.291
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 20
1) Kratek opis:
T. Kemikalije farmacevtske.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 405.040
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 21
1) Kratek opis:
U) Artroskopski material.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,182.637
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 22
1) Kratek opis:
V) Farmacevtska ovojnina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 237.610
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 23
1) Kratek opis:
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W) Urinske vrečke in katetri.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,921.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 24
1) Kratek opis:
Q) Pripomočki za regionalno anestezijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,421.454
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 25
1) Kratek opis:
X) Dihalni sistemi in ostali pripomočki za
respiracijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,747.072
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 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.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,672.207,95 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: nudenje vsaj 90 dnevnega
plačilnega roka.
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 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.
2. ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni;
3. podpisana in žigosana priloga B/1;
4. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
Zaželjeno je, da ponudnik priloži dokazilo o:

– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s prepisi države, kjer ima svoj sedež -ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa na katerega se prijavlja-pisna izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 24 urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
3. da zagotavlja fiksnost cen v določenem obdobju – sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije.
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: JR 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:
20. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: do 3. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Jesenice

Gradnje
Ob-3637/07
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:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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 G2-105/0256
NM (Revoz)–Metlika (tretji pas).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0256 cesta G2-105 Novo mesto (Revoz)–Metlika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste G2-105/0256 NM (Revoz)–Metlika (tretji pas).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 691.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija 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:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi;

– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 3.
2007 ob 9. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3638/07
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 (URL):
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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija plazov »Žegar« na cesti R2-423/1281 Črnolica–Lesično od km
10,740 do km 11,350.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1281 cesta R2-423 Črnolica-Lesično.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija plazov »Žegar« na cesti
R2-423/1281 Črnolica–Lesično od km
10,740 do km 11,350.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90122124.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija plazov »Žegar« na cesti R2-423/1281
Črnolica–Lesično od km 10,740 do km
11,350.
Ocenjena vrednost brez DDV: 409.062,32
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja;
– ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi;
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni po-
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nudbi 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: 19. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2007 ob 9. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3806/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-88-11 v roke: Andrej
Kos, e-pošta: andrej.kos@ns-piz.si, faks
+386/1/431-83-32.
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,
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje,
– socialno varstvo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbeno obrtniških in
instalacijskih del, zunanje ureditve ter komunalnih priključkov pri izgradnji objekta z
oskrbovanimi stanovanji v Trebnjem.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Trebnje, Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik načrtuje izgradnjo objekta s 15
oskrbovanimi stanovanji, zunanjo ureditev ter komunalne priključke na lokaciji
ZN Stari trg v Trebnjem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
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: izgradnja objekta s 15 oskrbovanimi stanovanji,
zunanja ureditev ter komunalni priključki na
lokaciji ZN Stari trg v Trebnjem.
Ocenjena vrednost brez DDV: 843.000
EUR
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje
bančne garancije:
1. Bančna garancija za resnost po
nudbe
Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 20.000
EUR skupaj s ponudbo, sicer šteje ponudba
za nepravilno. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom oziroma ne izpolni drugih obveznosti potrebnih za sklenitev pogodbe, naročnik vnovči
bančno garancijo, razen če so razlogi za
nesklenitev na naročnikovi strani. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora veljati
se najmanj 100 dni šteto od dneva (roka) za
predložitev ponudbe.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik je dolžan v 10 dneh po
podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj
se 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oziroma izročitve in prevzema
del. Naročnik bo unovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo
pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih
bo izvajalec prenehal izvajati.
3. Bancna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del
izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v
višini 10% od končne pogodbene vrednosti
z DDV.
Čas trajanja garancije mora biti še najmanj 3 leta po prevzemu del. Garancija
služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Kolikor
se garancijski rok podaljša, se mora hkrati
podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: 60 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo
ponudnika, s katerim ponudnik pooblašča
naročnika za pridobitev podatkov iz evidence pri pristojnem organu;
dokazilo: izjava zakonitega zastopnika in
pooblastilo zak. zastopnika, s katerim pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
evidence pri pristojnem organu;
ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih organov, da niso oni oziroma njihovi
zakoniti zastopniki storili zgoraj naštetih kaznivih dejanj.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik je v preteklem letu izvedel
dela na področju visokih gradenj najmanj v
vrednosti 1,3 mio EUR brez DDV;
dokazilo: navedba izvedenih gradenj z
navedbo v rednosti in investitorja, obrazec
št. 4;
– ponudnik v letu 2006 ni izkazal izgube
iz poslovanja;
dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo,
s katerim ponudnik pooblašča naročnika za
pridobitev podatkov iz obrazca BON 1;
– ponudnik ima sklenjeno zavarovanje
odgovornosti za škodo iz opravljanja dejavnosti dokazilo: kopija veljavne zavarovalne
police;
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– ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih
postopkov javnega naročanja;
dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik ima zaposlene delavce ali
sklenjene ustrezne pogodbe z osebami, ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje del v skladu
z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l.
RS, št. 110/02 in spremembe)
dokazilo: izpolnjen obrazec st. 3 ter izjava ponudnika;
– ponudnik zagotavlja garancijski rok za
vsa izvedena dela v trajanju 10 let za streho
in fasado ter 3 leta za ostala dela;
dokazilo: izjava ponudnika;
– rok za izvedbo del je 7 mesecev od
uvedbe v dela, ponudnik pa ga je sposoben
izpolniti;
dokazilo: izjava in terminski plan;
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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: POGOBJ-01-120/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno pred dvigom dokumentacije nakazati na
TRR naročnika, odprt pri Abanki Vipa d.d.,
št. 05100-8010457659.
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.
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: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o..
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@ns-piz.s, tel. +386/1/300-88-11,
faks +386/1/431-83-32, internetni naslov:
www.ns-piz.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@ns-piz.si, tel.
+386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32,
internetni naslov: www.ns-piz.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2007.
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.

Št.

Ob-3867/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Alojz Unetič, tel. 01/47-58-199,
e-pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
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;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
narocnik: 50-336-337/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija doma “IRIS”.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 125.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.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, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji:
Merila

1. cena
2. plačilni rok

Ponderiranje

94 točk
6 točk

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 50-336-337/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 19. 3. 2007 do 11.30.
Dokumentacija se plačuje: da.
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Cena: 50 EUR; negotovinsko na TR
01100 – 6030278088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 12. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
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
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 2. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-3976/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, 1000 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: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: Tajništvo službe za javna naročila, 6
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.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): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tajništvo
službe za javna naročila, 6 nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
- vložišče, 3 nadstropje.
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: izgradnja mednarodnega mejnega prehoda (MMP) Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
z oznako ODGOISOC-1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
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Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: mednarodni mejni prehod Sočerga.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja MMP Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila, ali začetek:
maj 2007, zaključek: 15. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 400.000 EUR z veljavnostjo do vključno 30. 6. 2007.
Izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% od skupne ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni po preteku
roka za dokončno izvedbo posla. Dokončna
izvedba posla pomeni 15. 12. 2007.
Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od skupne pogodbene
vrednosti. Rok bančne garancije je za 30 dni
daljši kot je splošni garancijski rok določen
v pogodbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
bo takšna skupina ponudnikov izbrana za
izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik
zahteval, da bodo le-ti predložili ustrezen
akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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:
Osnovna sposobnost ponudnika
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).
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2. 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 poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
3. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobit-no dejavnostjo
(Ur. l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati in je naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije dovolila, da bi
sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam;
Dokazilo:
izjava ponudnika, da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila
za predmetno naročilo;
Dokazilo:
poročilo pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom za predložitev ponudb.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
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.
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.
Kolikor bo ponudnik po ocenjevanju ponudb najugodnejši, bo naročnik pred izdajo
odločitve o oddaji javnega naročila, od letega zahteval predložitev obrazca BON-2
oziroma BON 1/SP.
3. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazilo:

v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morata izpolniti, podpisati in žigosati seznam podizvajalcev ponudnik in
podizvajalec. (seznam podizvajalcev sestavlja skupek izpolnjenjih obrazcev podizvajalcev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnična usposobljenost:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
7,000.000 EUR brez DDV.
Dokazilo:
seznam gradbenih del opravljenih v zadnjih 5 letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu končnega/ih naro-čnika/ov
gradbenih del.
Naročnik bo kot istovrsten objekt razpisanemu objektu ustrezajo gradbeni Inže-nirski objekti navedeni v prilogi 1 in 2 Uredbe
o uvedbi in uporabi enotne klasifi-kacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št 33/03).
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 UPB1
Dokazilo:
fotokopija veljavne zavarovalne police za
predmet javnega naročila.
Kadrovska usposobljenost:
1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovorne-ga
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04
in 14/05).
Dokazili:
potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici in strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebe
najmanj 5 let.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjševanje števila rešitev: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo (prosimo, označite ustrezno(-a) okence(-a)): najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka 430-31/2007,
oznaka: ODGOISOC-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 4.
2007 ob 10. uri.

14 / 16. 2. 2007 /

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: pri predmetnem javnem razpisu ponudniki na spletni
strani dobijo le razpisno dokumentacijo Izgradnja MMP Sočerga z vsemi gradbeno
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
– tehnični del, grafiko in popis del na CD
mediju pa ponudniki prevzamejo na naslovu naročnika; to je: RS, Ministrstvo za
javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Služba za javna naročila, 6 nadstropje. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih
straneh, na naslovu http://www.mju.gov.si.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na
vzpostavljen informacijski sistem, do katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na
naslovu:
http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf. Odgovori se objavljajo na omrežju
internet na naslovu http://www.mju.gov.si/
oziroma na prej navedenem informacijskem sistemu.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, e-pošta: dkom@gov.si.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju 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
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Merila

Storitve
Ob-3948/07
Popravek
V javnem naročilu »storitve prevajanja in
lektoriranja«, naročnik Slovenska turistična
organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
11/07, Ob-3350/07, se spremenijo nasled
nje točke:
IV.3.3) se glasi »12. 3. 2007 do 10. ure«,
namesto »5. 3. 2007 do 10. ure«;
IV.3.4) se glasi »13. 3. 2007 do 12. ure«,
namesto »6. 3. 2007 do 12. ure«.
Slovenska turistična organizacija
Št. 5
Ob-3805/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Kovič, tel.
01/474-08-16 ali 01/474-08-21, e-pošta:
alenka.kovic@jh-lj.si, faks 01/474-08-11.
Internetni naslov naročnika: http://www.jhlj.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitev revidiranja računovodskih
izkazov Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.
in povezanih javnih podjetij za leto 2007, ki
vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar–september
2007 za Javni holding Ljubljana, d.o.o. in
povezana javna podjetja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: na sedežu naročnika
in povezanih javnih podjetij – Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev revidiranja računovodskih izkazov Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.
in povezanih javnih podjetij za leto 2007,
ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih
strokovnih mnenj za obdobje januar–september 2007 za Javni holding Ljubljana,
d.o.o. in povezana javna podjetja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74121200.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
potrebni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ni potrebna.
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
ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Navedite sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o revidiranju (Ur. l. RS,
št. 11/01, 118/05 in 42/06).
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.

1. ponujena cena
2. kadrovska struktura
3. reference
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN01-2007-OP.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45 EUR.
Pogoji in način plačila:
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik med 8. in 12. uro v
tajništvu Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.,
Dalmatinova ulica 1, Ljubljana.
Znesek 45 EUR (DDV je že vključen)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., št. TRR
02924-0012614747 pri NLB d.d. Ponudnik,
ki želi dvigniti razpisno dokumentacijo, mora
predložiti potrdilo o plačilu in posredovati
naslednje podatke: naziv, sedež in ID št.
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 3. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 3.
2007 ob 13. uri, Dalmatinova ulica 1, 1000
Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2007.
Javni holding Ljubljana, d.o.o.
Ob-3846/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-99-59, v roke: Metka Celestina, e-pošta: metka.celestina@dars.si, faks
+386/1/300-99-37.
Internetni naslov naročnika: www.dars.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: DARS
d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Andrej Vovk, e-pošta: andrej.vovk@dars.si, faks +386/1/300-99-37,
internetni naslov: www.dars.si.
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).
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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: izdelava PGD, PZI in PZR projektne
dokumentacije poslovne stavbe DARS d.d.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije poslovne stavbe DARS d.d.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74222000.
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: izdelava PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije poslovne stavbe DARS d.d.
Ocenjena vrednost brez DDV: 185.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev 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 6.660 EUR, ki mora biti v veljavi
142 dni po skrajnem roku za predložitev
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisane storitve se bodo
financirale iz lastnih sredstev DARS.
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 izjava o registraciji,
– izjava po 42. členu ZJN-2 (prvi in drugi
odstavek ZJN-2),
– izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 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,
– izjava, 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,
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– izjava, 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.
IIl.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 v višini 250.000
EUR za vse razpisane storitve in da ponudnik ni imel blokiranega računa v zadnjih 6
mesecih pred oddajo ponudbe,
– izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih naročanja,
– izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v RS ali tuje banke v višini
125.000 EUR,
– ponudnik mora priložiti pooblastilo naročniku za pridobivanje informacij od bank
ponudnika z navedbo bank ponudnika v
času izvajanja javnega naročanja in v času
trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih storitev.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo o uspešnih izkušnjah pri vsaj
eni istovrstni storitvi najmanj v vrednosti
250.000 EUR. Seznam glavne izvajalčeve
opreme in izjava o razpoložljivosti opreme,
– seznam ključnih kadrov odgovornih za
izvedbo in reference za kadre. Za predlaganega odgovornega vodjo projekta je potrebno priložiti Odločbo inženirske zbornice
Slovenije.
V primeru, da ponudnik ne bo angažiral
podizvajalcev mora podpisati izjavo, da bo
dela izvajal sam. V primeru, da bo naročilo
izvajal s podizvajalci mora priložiti seznam
podizvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; ZGO-1-UPB1 (Ur. l.
RS, št. 102/04 (14/05 – popr.)).
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:
– 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: 000057/2007.
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: 2. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2007 do 8.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007 ob 9. uri; Dunajska 7, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja ponudb je
javen.
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
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 2. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 430-433/2006/15
Ob-3808/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Nataša Grgasovič, tel. +386/1/428-57-84, epošta:
natasa.grgasovic@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: pravosodje in notranje zadeve,
Usposabljanje osebja za implementacijo
Evropskega in Schengenskega pravnega
reda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava informacijske strojne opreme
za potrebe usposabljanja osebja za implementacijo Evropskega in Schengenskega pravnega reda, in sicer: zmogljive
delovne postaje, prenosni računalniki,
strežnika, različni tiskalniki, različni čitalci, projektor in video kamere.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.20.00.00-1, dodatni predmet(-i):
30.21.33.00-8,
30.26.00.00-9,
30.23.32.31-9, 33.45.21.00-4, 32.33.32.00-8,
30.21.60.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84.075 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: Desiree number:
2004/016-710.04.01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Druge prejšnje objave: 2006/106-28717
z dne 13. 10. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Informacijska strojna oprema za
urad SIRENE in za IDC
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel.
+386/1/242-80-00, faks +386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
84.075 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;
a) Prehodni vir za Slovenijo – JHA – Pravosodje in notranje zadeve,
b) Številka
programa:
2004/016-710.04.01.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: natasa.grgasovic@gov.si, tel. +386/1/428-57-84,
faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve

Janez Marinko, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava kosilnih naprav.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kosilnih naprav.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 126,654.597,90 SIT.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št. 430-433/2006/15
Ob-3809/07
I.1) Name, address and contact point(s):
Republic of Slovenia, Ministry of Interior,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Nataša Grgasovič,
telephone +386/1/428-57-84, e-mail: natasa.grgasovic@gov.si, fax +386/1/428-57-91.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions;
– general public services.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Justice and home
affairs, Training of the staff for implementing
EU Acquis and Schengen Acquis.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(b) Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: MOI, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenia.
NUTS code: SI00E.

II.1.4) Short description of the contract or
purchase(s): supply of information hardware equipment for training of the staff
for implementing EU Acquis and Schengen Acquis and supply of the information hardware and software equipment
for use in IDC.
II.1.5) Common procurement vocabulary
(CPV):
main
vocabulary,
main object: 30.20.00.00-1, additional
object(s): 30.21.33.00-8, 30.26.00.00-9,
30.23.32.31-9, 33.45.21.00-4, 32.33.32.00-8,
30.21.60.00-6.
II.1.6) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.2) Total final value of contract(s):
84.075 EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: lowest price.
IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: Desiree
number: 2004/016-710.04.01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Other
previous
publications:
2006/106-28719 of 13. 10. 2006.
Contract No.: 1
Title: Computer equipment for SIRENE
office and IDC
V.1) Date of contract award: 18. 12.
2006.
V.2) Number of offers received: 1.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta
116, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-mail: mitja.svet@src.si, telephone +386/1/242-80-00,
fax +386/1/423-41-73.
V.4) Information on value of contract:
Total final value of the contract: 84.075
EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be subcontracted: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes;
a) Transition Facility for Slovenia – JHA
– Justice and Home Affairs;
b) Desiree
number:
2004/016-710.04.01.
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures: National review commission, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
dkom@gov.si, telephone +386/1/234-28-00,
internet address: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Lodging of appeals: the last date
for lodging the appeals is ten days after
receiving the decision on the award of a
contract.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained: Ministry of Interior, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, Slovenia, e-mail: natasa.grgasovic@gov.si,
telephone
+386/1/428-57-84, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Date of dispatch of this notice: 7. 2.
2007.
Ministry of Interior
Ob-3615/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v roke:

Merila

1. vrednost ponudbe
2. garancijski rok
3. rok dobave

Stran

Ponderiranje

0.85
0.10
0.05

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 409/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 173-184367
z dne 12. 9. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S
096-254780 z dne 15. 9. 2006.
Oddelek V: Oddaja naročila (1)
Št. naročila: 409
Naslov: dobava kosilnih naprav
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
81,027.493,54 EUR.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (2)
Št. naročila: 409
Naslov: nabava kosilnih naprav
V.2) Število prejetih ponudb: 0.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ni
izvršena oddaja.
Oddelek V: Oddaja naročila (3)
Št. naročila: 409
Naslov: nabava kosilnih naprav
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
1,367.456 SIT.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (4)
Št. naročila: 406
Naslov: nabava kosilnih naprav
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Riko
Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,616.304 SIT.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Oddelek V: Oddaja naročila (5)
Št. naročila: 406
Naslov: dobava kosilnih naprav
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Viling
d.o.o., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
39,643.344 SIT.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 2. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 430-377/2006
Ob-3616/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo neprebojnih majic, št.
430-377p/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave blaga
je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava 385
kosov neprebojnih majic.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.13.00.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 29,533.483,98 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.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: 430-377p/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 96 z
dne 15. 9. 2006, Ob-25719/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava neprebojnih majic
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lab commerce d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lab.commerce@siol.net, tel.
+386/1/423-17-22, faks +386/1/423-17-23.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 34,650.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
29,533.483,98 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; PSF0525.
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:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 83/07
Ob-3617/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup sadja in zelenjave – 54 sklopov – 2. faza (januar in februar 2007).

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup sadja in zelenjave – 54 sklopov –
naročilo se oddaja po sklopih; en sklop,
več sklopov ali vse sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S183-180752 z dne 22. 9. 2005.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: januar–februar – 51
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kralj
Stanislav, Brinje 14, 1262 Dol pri Ljubljani,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: januar – 17, 18; februar
– 17, 18.
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: januar – 51–54; februar
– 51–54
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Babnik
Silvo, Tomačevo 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: januar – 10, 23, 25, 29,
31, 39, 42–44; februar – 10, 39, 41
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adam
komerc, d.o.o., Stantetova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: januar – 3, 5, 14, 19–21,
27, 33, 41; februar – 1, 3–5, 7
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 214, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: januar – 7, 8, 24, 45, 46;
februar – 22, 24, 25, 32, 34, 37, 38, 40
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Krnc,
d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: januar – 1, 12, 22, 24–26,
34, 35, 37, 38, 40, 47–50; februar – 12,
23, 33
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklop: januar – 32
V.1) Datum oddaje naročila: 8.
V.2) Število prejetih ponudb: 5. 2. 2007.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kmetija Bohinc, Zalog 39, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30241100.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 033/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: programska oprema
VIZIS – Uvedba biometrije v VIZIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT oziroma 137.706,56
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 033/2006-MZZ: SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o., v roke: Ivan Žerko,
Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73,
internetni naslov: http://www.src.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 130.830 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: 033/2006-MZZ.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 430-2/2007/7
Ob-3807/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Darja
Kopčič, tel. ++386/1/428-49-23, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave
za izdelavo in dobavo osebnih izkaznic za
potrebe Upravnih enot: Ajdovščina, Cerknica, Črnomelj, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola,
Jesenice, Kočevje, Koper, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika, Nova Gorica, Novo
mesto, Piran, Postojna, Radovljica, Ribnica,
Sežana, Škofja Loka, Tolmin, Trebnje, Tržič,
Vrhnika in za MNZ, št. 430-2/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.

Nakup.
Glavni kraj dobave: upravne enote RS.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava osebnih izkaznic za
potrebe dela upravnih enot na področju
Republike Slovenije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22930000-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 279.230 EUR letno brez DDV;
335.076 EUR letno z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-2/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Izdelava in dobava osebnih izkaznic za potrebe dela Upravnih enot na
področju RS
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cetis
d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: blanka.magric@cetis.si, tel.
+386/3/427-85-41, faks +386/3/427-88-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 269.280 EUR letno z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
335.076 EUR letno z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto .
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: RS,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, tel. ++386/1/428-49-23,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3842/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, v
roke: Mitja Drobnič, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Stran

Gradnje
Št. 110-1/07
Ob-3949/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; lzpostava 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: gradnja AC odseka Hrastje–Kronovo
pododsek Lesnica–Kronovo od km 7,700 do
km 13,215; glavna dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: AC
odsek Hrastje–Kronovo pododsek Lesnica–
Kronovo od km 7,700 do km 13,215.

Stran
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
AC odsek Hrastje–Kronovo pododsek
Lesnica–Kronovo od km 7,700 do km
13,215.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 27,494.027,72 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2005/000652.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S 163-162480 z dne 25. 8. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2005/S 230-226921
z dne 30. 11. 2005.
Št. naročila: 1
Naslov: izgradnja AC A2 Karavanke–
Obrezje, odsek Hrastje–Kronovo, pododsek Lešnica–Kronovo od km 7,770 do km
13,215, glavna dela.
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: J.V.
SCT d.d., Ljubljana + Primorje d.d., Ajdovščina, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 31,584.877,32 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
27,494.027,72 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 2. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek AC: MMP Gruškovje–meja z Republiko
Hrvaško.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Odsek AC: MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 5,104.950,69 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000526.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 179-190332 z dne 20. 9. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 189-200682
z dne 4. 10. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Odsek AC: MMP Gruškovje–
meja z Republiko Hrvaško.
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: J.V.
SCT d.d., Ljubljana + Strabag AG, Avstrija,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,132.699,05 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,104.950,69 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 2. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/07
Ob-3950/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; lzpostava 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: Odsek AC: MMP Gruškovje–meja
z Republiko Hrvaško.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.

Storitve
Št. 430-565/2006/6
Ob-3618/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Darja
Kopčič, tel. ++386/1/428-49-23, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: oddaja javnega naročila po postopku

s pogajanji brez predhodne objave za nadgradnjo programske opreme in vzdrževanje
licenčne programske opreme, proizvajalca
Sas Institute Inc., št. 430-565/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja programske opreme in vzdrževanje licenčne programske opreme,
proizvajalca Sas Institute Inc.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30248300-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 76.800 EUR brez DDV; 92.160 EUR
z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-565/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Nadgradnja programske opreme
in vzdrževanje licenčne programske opreme, proizvajalca SAS Institute Inc
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: SAS Institute
d.o.o., Detelova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: polona.pirnat@adr.sas.com, tel.
+386/1/230-86-00, faks +386/1/230-86-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90.135,20 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
92.160 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: RS,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: darja.kopcic@gov.si, tel. ++386/1/428-49-23,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi – Policije
Št. 4301-1/2007
Ob-3810/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, v roke: Sašo
Domijan, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/478-42-00, faks 01/478-43-29,
elektronska pošta: Saso.Domijan@gov.si,
internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-1/2007.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije Vpisni postopek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57.600 EUR brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 4301-1/2007: B2 d.o.o., v roke:
Julija Lapuh Bele, Tržaška cesta 42, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-44-200, elektronska pošta: info@b2.eu, internetni naslov: http://www.b2.eu/.
V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 57.600 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: 4301-1/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 2. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport

vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.
Vsak ponudnik mora predložiti izjavo
banke, da bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval
(Vzorec teksta je priložen v prilogi razpisne
dokumentacije -OBR-8.)
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoj je minimalni plačilni rok
30 dni in nespremenljivost cen za min. 6
mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: vsi
izdelki, katere bo naročnik dobavljal morajo ustrezati zahtevam Zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in
42/02), Pravilniku o higieni živil (Uradni list
RS, št. 60/02), Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil
živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02)
in Pravilniku o splošnem označevanju prepakiranih živil (Uradni list RS, št. 71/00).
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:

Ob-3975/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, v roke
Jasna Majcen, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/232-16-75, faks
+386/(0)1/231-20-86, elektronska pošta zdrzz@siol.si, internetni naslov: www.zdrzz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.21.12.
11.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema v zdravstvenih
domovih. 1493-7/2006.
II.5) Kratek opis posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema v
zdravstvenih domovih. Predmet javnega
narocila in narocniki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Združenje
kot pooblašcenec bo z izbranim izvajalcem
sklenilo krovno pogodbo za potrebe koordinacije projekta, posamezni zdravstveni
zavodi, ki so dali pooblastilo za izvedbo javnega narocila, pa bodo na podlagi krovne
pogodbe z izbranim izvajalcem sklepali posamične (adhezijske) pogodbe s financnimi
obveznostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1493-7/2006.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2006/S
244-261942 z dne 22. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik v okviru
predmetnega javnega naročila po odprtem
postopku ni prejel nobene ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 2. 2007.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-3621/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova cesta 4, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Milan Soršak
– vodja naročila, tel. 02/421-28-02, e-pošta:
tajnistvo-ludvika.mb@guest.arnes.si, faks
02/421-28-12.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrambeno blago.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor, Lackova
cesta 4.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava prehrambenega blaga po skupinah.
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:
36 mesecev od oddaje naročila, začetek
1. 4. 2007, zaključek 31. 3. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Vsak ponudnik, katerega skupna ponudbena cena presega 130.000 EUR mora
skladno s točko 11. VII. člena razpisne dokumentacije, kot garancijo za resnost ponudbe
v svoji ponudbi predložiti original bančne
garancije za resnost svoje ponudbe v višini
10% ponujene vrednosti z DDV, izdano s
strani banke. (Vzorec teksta je priložen v
prilogi razpisne dokumentacije – OBR-9.)
Ponudnik lahko kot garancijo za rastnost
ponudbe predloži tudi ustrezno finančno
zavarovanje pri zavarovalnici, katero pa
po vsebini ne sme bistveno odstopati od

Merila

1. cena
2. plačilni rok

Stran

Ponderiranje

90%
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.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 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 19. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 11. uri; Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da;
– predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili,
– strokovna komisija naročnika in drugi
predstavniki naročnika.
Osnovna šola Ludvika Pliberška
Maribor
Ob-3622/07
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:
Boris Čerle, tel. 01/29-14-336, e-pošta:boris.cerle@slo.zeleznice.si, faks:01/29-14-833.

Stran
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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:
Nakup.
Glavni kraj dobave: različne lokacije po
Sloveniji.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
bukovi tirni pragovi 18.500 kos/hrastovi
kretniški pragovi 455,28 m3/hrastovi mostovni pragovi 206 kos.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 2. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.
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. kakovost in zanesljivost
3. plačilni rok

Ponderiranje

70
20
10

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 do 13. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 6. 2007.
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Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti
jo je mogoče do: 19. 3. 2007.
Cena: 25 EUR + 5 EUR DDV.
Na račun: IBAN:SI 56029230019346887,
SWIFT:LJBA SI 2X.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 12. uri; Področje za nabavo, sejna
soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-3624/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova c. 34, 4000
Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
inž. Matej Kejžar, v roke: strokovni vodja, tel. 04/237-52-64, e-pošta: strokovni@gasilcikranj.si, faks 04/237-52-52.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javni zavod,
– drugo: gasilsko reševalna dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gasilska zaščitna obleka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedež naročnika:
Bleiweisova c. 34, Kranj.
Šifra NUTS: Si.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo za nakup gasilskih zaščitnih oblek.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): zaščitna in varnostna oblačila: glavni
besednjak, glavni predmet: 18131000-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila do datuma
dobave.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– plačilo ob prevzemu blaga 30% pogodbene vrednosti,
– plačilo v roku 60 dni po prevzemu blaga 70% pogodbene vrednosti.
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 predložiti:
– izjavo o registraciji dejavnosti,
– izjavo, da ni bil obsojen za kazniva
dejanja,
– veljavni certifikat ISO 9001 proizvajalca
obleke.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora predložiti potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti kompletno zaščitno obleko, izdelano v

skladu z razpisnimi pogoji, brez oznak pro
izvajalca, vendar z oznakami materiala.
Tehnične zahteve: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: 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:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. kakovost izdelave
2. cena ponudbe
3. garancija proizvajalca

Ponderiranje

50%
30%
20%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 3 mesecev od datuma določenega
za sprejemanje ponudb (do 16. 6. 2007).
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 3.
2007 ob 12.15; naslov naročnika – tajništvo.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delavnik od 8.
do 12. ure do vključno 26. 2. 2007 na sedežu naročnika.
Datum odpošiljanja obvestila: 6. 2.
2007.
Javni zavod Gasilsko reševalna služba
Kranj
Ob-3625/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/420-14-77, 420-14-88,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/548-50-23.
Valuta pred prevzemom: 50 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago
1/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 110 kV oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop a) 110 kV transformatorski odklopniki,
– sklop b) 110 kV tripolna ločilna stikala,
– sklop c) 110 kV enopolna ločilna stikala,
– sklop d) 110 kV kombinirani instrumentni transformatorji za transformatorsko polje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
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 v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki se potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
270 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja;
– ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi,
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran,
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 2. 2007 do 8. ure.

Merila

1. cena
2. 24-urna servisna odzivnost
3. rok dobave
4. rok plačila

Ponderiranje

80%
10%
5%
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: 30. 3. 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 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 3.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije

Gradnje
Št. 347-07-411/99

Ob-3619/07

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Rekonstrukcija regionalne ceste Ig–Ljubljana,
R3-462/1360, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 9 z dne 2. 2. 2007, Ob-2618/07
se popravita točki IV.2) in IV.3.3) in se pravilno glasita:
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav
za sodelovanje je do 27. 2. 2007 do 9. ure.
IV.3.3) Datum, čas in kraj javnega odpiranja: 27. 2. 2007 ob 10.30; Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 347-07-411/99
Ob-3620/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Gradnja nadomestnega mostu čez Skralsko v
Sp. Sveči na R2-432/1284, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 2. 2.
2007, Ob-2466/07 se popravita točki IV.2) in
IV.3.3) in se pravilno glasita:
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav
za sodelovanje je do 27. 2. 2007 do 8. ure.
IV.3.3) Datum, čas in kraj javnega odpiranja: 27. 2. 2007 ob 9. uri; Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3633/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija plazu »Mali in Veliki kamen«
na cesti R2-422/1333 Podsreda–Brestanica
v km 7,500,
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1333 cesta
R2-422 Podsreda–Brestanica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazu »Mali in Veliki kamen« na
cesti R2-422/1333 Podsreda–Brestanica
v km 7,500.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
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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: 28. 2.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3634/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km
16,080.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1166 cesta
R2-424 Boštanj–Planina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km
16,080.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11-10-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
150 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
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– pranje denarja;
– ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi;
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 2. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 2.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-3635/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km
16,460.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1166 cesta
R2-424 Boštanj–Planina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km
16,460.

II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11-10-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
150 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja;
– ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi;
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
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IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 2. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
sloevnski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 2.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne občine Ptuj.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.23.20.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti mora biti še deset
dni po preteku roka za dokončno izvedbo
posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z ZIPRS0708.
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 odgovornost 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 njegov zakoniti zastopnik
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
Dokazila:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika)
In
Pisna izjava zakonitega zastopnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za
posamezne zakonite zastopnike)
In
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
3. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje

Ob-3636/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
potok v Žihlavi na R2-439/1303.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1303 cesta
R2-439 Križevci–Žihlava.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez potok
v Žihlavi na R2-439/1303.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11-10-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Kon-

vencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja;
– ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi;
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 3. 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: do 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 3.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-3623/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, Slovenija, v roke: Marijana Nikšič
Zorko, tel. 02/748-29-61, e-pošta: marijana.niksic-zorko@ptuj.si, faks 02/748-29-98.
Internetni naslov(-i): www.ptuj.si.
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: vzdrževanje javne razsvetljave
na območju Mestne občine Ptuj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani
posebne organizacije, da bi lahko v državi, v
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: avtodvigalo s košaro dosega do 12 m.
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: da.
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: 5. 3. 2007 do 9.30.
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 14. 1. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 3.
2007 ob 11. uri; Mestna občina Ptuj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Mestna občina Ptuj
Ob-3972/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ustanova – Center za evropsko
prihodnost, Grajska cesta 1, 1234 Loka
pri Mengšu, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): www.cep.si, v roke: Andrej Vrčon,
tel. 01/560-86-00, e-pošta: info@cep.si, faks
01/560-86-01.
Internetni naslov(-i): razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani:
www.praetor.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: nakup letalskih kart za potrebe
Ustanove – centra za evropsko prihodnost.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 03.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
letalsko karto ponudnik pošlje na sedež naročnika po pošti oziroma jo predstavnik naročnika lahko prevzame na letališču pred
odhodom.
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II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62 11 00 00–6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5.000 EUR, skupaj s pooblastilom za izpolnitev.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 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 pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem
tega pogoja.
2. ponudnik je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov) ali njen član;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: potrdilo IATA (International Air Transport Association) o mednarodni registraciji (lahko je
tudi kopija) za ponudnika, ki bo sodeloval
pri izvedbi.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s
podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. ponudnik je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega
naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri
leta vsaj 20.000 EUR letno (brez DDV);
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja št. 4:
navedba referenc v zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava.
IV.1.1) 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.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.

IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
Center za evropsko prihodnost
Št. 3553-3/2007
Ob-3978/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, Mani Šefran, v roke:
Ministrstvo za okolje in prostor, Mani Šefran, tel. 00386(0)1/478-73-20, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 00386(0)1/478-74-20.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava digitalnega modela višin
z lidar tehnologijo in ortofoto posnetkov za
potrebe upravljanja z vodami.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI 00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava DMV z lidar tehnologijo in ortofoto
posnetkov za naslednje sklope:
– sklop 1: območje Ljubljane z Ljubljanskim barjem,
– sklop 2: območje reke Kokre,
– sklop 3: območje reke Drave ob naselju Duplek.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.21.00–0.
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 od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 €,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30. dan po izstavitvi
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
še pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
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Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti naloge in odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe
naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega 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:
1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja.
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Predložena obrazca bančne garancije
za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
2. Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
Obrazec BON, iz katerega je razvidno, da

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.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 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: 20. 3.
2007 ob 12. uri; MOP, Dunajska 48, Ljubljana, velika sejna soba, 2. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
IV.3.4) Dodatne informacije: Sašo
Šantl, tel. 00386(0)1/478-73-20, e-pošta:
saso.santl@gov.si.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu, ki je naveden pod točko I.1)
oziroma pri Sašu Šantlu.
IV.3.5) 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.
IV.3.6) Vlaganje pritožb: po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila je rok za vložitev
zahtevka za revizijo 10 dni.
IV.3.7) Datum odpošiljanja tega obvestila: 12. 2. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor

ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznostih (samostojni podjetnik predloži dokazila
bank, kjer ima odprte račune, iz katerih je
razviden zgoraj navedeni pogoj).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom oziroma
da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD-F, Ur. l.
RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
2. da je ponudnik predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
3. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranih poslovnih računov in nima
dospelih neporavnanih obveznosti,
4. da ponudnik zagotovi, da ima odgovorni nosilec naloge/vodja projekta izobrazbo univ.dipl.inž.geod. in najmanj 5 let delovnih izkušenj,
5. da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od roka datuma za predložitev
ponudb,
6. da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih,
7. da ponudnik izkaže, da je odgovorni
nosilec naloge/vodja projekta v preteklih 3
letih in tekočem letu sodeloval pri izdelavi
vsaj enega DMV,
8. ponudnik in/ali podizvajalec mora izkazati, da je v preteklih 3 letih in tekočem letu
izdelal vsaj en DMV z LIDAR tehnologijo,
9. pooblastilo Vlade Republike Slovenije
za izvajanje aerosnemanja,
10. predložitev okvirnega načrta meritev
za sklope za katere se ponudnik prijavlja,
11. predložitev referenčnega projekta,
12. predložitev spiska in opisa tipa in vrste instrumentov in zrakoplova.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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Javni razpisi
Št. 88/07
Ob-3989/07
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), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor
organizatorja Celostne likovne
obeležitve Slovenije v Bruslju v času
predsedovanja Slovenije EU
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka
JPR- 24 COB-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa
Predmet ciljnega razpisa je sofinanciranje kulturnega projekta Celostne likovne
obeležitve Slovenije v Bruslju v času predsedovanja Slovenije EU v letu 2008.
Projekt obsega naslednje aktivnosti:
1. razstava Plečnikovega dela v Kraljevem muzeju lepih umetnosti Belgije; Musees Royaux des Beaux Arts de Belgique
v dvorani Patio v izmeri 400 m2, ki ima kvadratni tloris;
2. izvedba postavitve likovnega obeležja
pred poslopjem Sveta EU (palača Justus
Lipsius) na Schumanovem trgu v Bruslju;
3. začasna likovna ureditev prostorov
predsedovanja v palači Justus Lipsius v Bruslju za čas predsedovanja Slovenije EU.
2. Razpisno področje
Kulturna dediščina: mednarodna predstavitev Slovenije skozi Plečnikovo delo v
Kraljevem muzeju in likovnega obeležja na
delu zelenice, ki spada k zgradbi Sveta EU
in predstavlja slovensko posebnost in evropsko dimenzijo ustvarjalnosti ter likovna ureditev prostorov predsedovanja.
Informacije so dostopne pri pristojnih
uslužbencih na Ministrstvu za kulturo in v
prilogah razpisa.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati dejansko stanje in ne sme biti starejši
od šestih mesecev!). Organizacije, katerih
razvid vodi ministrstvo (društva v javnem
interesu in ustanove na področju kulture),
niso dolžne predložiti dokazila,
– ne prijavijo mednarodne predstavitve,
ki je že bila izbrana ali prijavljena na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letu 2006 ali 2007,
– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka predsedovanja Slovenije EU (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja),

– da zagotovijo trajanje projekta od odprtja predvideno v januarju 2008 do zaključka predstavitve, ki bo predvidoma v juniju
2008 (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja),
– da pri načrtovanju posameznih aktivnosti upoštevajo prostorske predloge in
omejitve,
– da prijavijo projekt z uravnoteženo
finančno zgradbo (odhodki = prihodki), in
zaprošena sredstva ne smejo biti višja od
okvirne razpisne vrednosti,
– da imajo izkušnje z organiziranjem razstav na mednarodnem nivoju (obvezno dokazilo: navedba najmanj 5 pomembnih razstav,
organiziranih v zadnjih petih letih v tujini).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ob odpiranju vlog
ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala po zaključku razpisa zavržbo vlog
neupravičenih oseb ter nepopolnih in prepozno prispelih vlog. V primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od
splošnih pogojev bo pristojni uslužbenec,
na podlagi presoje strokovne komisije, predlagal zavrnitev celotne vloge.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve, da predlagatelj ne izpolnjuje
splošnih pogojev, po že izdani odločbi o izboru izvajalca projekta spremeni odločitev in
s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta ali dela aktivnosti projekta) v letu 2007 in 2008 razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
Izvajalec bo s podpisom pogodbe prevzel tudi odgovornost za podizvajalce, s katerimi bo vstopil v pravno razmerje v zvezi z
izvedbo projekta.
4. Splošni razpisni kriteriji:
– da projekt zagotavlja najvišjo kakovost
(od 0 do 20 točk),
– da projekt zagotavlja izvedbo v predpisanem času (od 0 do 20 točk),
– da je projekt izviren in izpričuje ustvarjalen pristop (od 0 do 20 točk),
– da aktivnost izvedbe likovnega obeležja predvideva postavitev in ureditev na delu
zelenice ob območju Schumannovega trga
in upošteva varnostne normative in gabarite
zgradbe ter tehnične normative (obremenitev tal ne sme presegati 1000 kg/m2) (od 0
do 20 točk).
Dokončno potrditev izbire likovnega obeležja bodo podali pristojni v Svetu EU, ki
bodo sprejeli obeležje kot donacijo Slovenije EU.
5. Prednostni razpisni kriteriji:
– predlagatelji, ki bodo upoštevali razpisano tematiko (od 0 do 20 točk),
– predlagatelji, ki zagotavljajo profesionalno izvedbo projekta (od 0 do 20 točk),
– predlagatelji z referencami na področju
mednarodnega sodelovanja, kar izkaže z
referencami na področju umetnosti ali dediščine (od 0 do 20 točk).
6. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
za področje premične kulturne dediščine bo

ocenila in predlagala ministru v izbor, tisti
projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje. Strokovna služba
bo podala mnenje k prispelim vlogam z vidika uresničevanja ciljev razpisa. Povzetek
načina ocenjevanja: splošni razpisni kriteriji
(skupno možno število prejetih točk 80) in
prednostni razpisni kriteriji (skupno možno
število prejetih točk 60) Najvišje število prejetih točk za projekt je 140 točk. Ocenjevanje bo potekalo opisno po naslednji opisni
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 120 do 140
točk), kakovostno (od 100 do 120 točk), nezadovoljivo (do 100 točk).
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska utemeljitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje
kriterijem, (po posameznih aktivnostih),
– promocijski načrt projekta,
– seznam referenc predlagatelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e
(mednarodnega sodelovanja, nagrade, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, poslovna uspešnost, ocena
obiska v preteklosti),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu z navedbo medsebojnih
pravic in obveznosti,
– izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e o prenosu avtorskih pravic na predlagatelja,
– izpisek z navedbo imen pooblaščenih
oseb za sklepanje pogodb,
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja,
– obvezna dokazila izpolnjevanju splošnih pogojev.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev znaša 166.917,04
EUR v letu 2007 in 146.052,41 EUR v letu
2008 iz proračunske postavke 6337 – predsedovanje Slovenije EU.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Začetek črpanja odobrenih sredstev se
prične v letu 2007 in morajo biti porabljena do
oktobra 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih
določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 116/05).
Ministrstvo za kulturo si pridružuje pravico neizbora predlagatelja na javnem ciljnem
razpisu z oznako JPR 24 COB 2007.
10. Razpisni rok: razpis se prične 16. 2.
2007 in zaključi 16. 3. 2007.
11. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo,
– priloge:
– tloris razstavnega prostora,
– tloris poslopja Sveta EU,
– fotografska dokumentacija.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
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– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1
in 2,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3.1,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij,…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 16. 3. 2007 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni ciljni razpis: Celostne likovne obeležitve
Slovenije v Bruslju v času predsedovanja
Slovenije EU z oznako JPR 24 COB-2007.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
naziv in naslov (sedež) vlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
16. 3. 2007 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa. Dopolnjevanje vloge je
možno do zaključka razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenci za posredovanje
informacij in pojasnil:
– dr. Damjan Prelovšek; e-mail: damjan.prelovsek@gov.si, tel. 01/369-58-57,
– Vesna Jurca; e-mail: vesna.jurca-tedel@gov.si, tel. 01/369-59-52,
– Nada Zoran; e-mail: nada.zoran@gov.si,
tel. 01/369-59-43.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 20. 3. 2007.
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi
predlagatelja obvestilo predvidoma do 20. 4.
2007. Ministrstvo bo izbralo predloge javnega ciljnega razpisa po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa, in največ do vrednosti,
določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo

Ob-3984/07
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo,
35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06 in 90/06)
objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske
obnovitvene rehabilitacije za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paraplegijo,
– za osebe s paralizo,
– za osebe z multiplo sklerozo,
– za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi,
– za osebe s cerebralno paralizo,
– za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim
artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije, katerim bo Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje
na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa: Zavod je v letu
2007 za sofinanciranje programa skupinske
obnovitvene rehabilitacije namenil sredstva
v višini 2,937.106 €, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu skupinske
obnovitvene rehabilitacije za leto 2007 in
izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije
za leto 2007 z dne 6. 2. 2007.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti
porabljena do 31. 12. 2007.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
Zavodu dostavljene najkasneje do petka,
2. 3. 2007.
Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev
vlog do 12. ure oddana v vložišču Zavoda,
soba št. 51, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
ali če je zadnji dan roka za predložitev vlog
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti
dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče, soba št. 51.
Na vsaki ovojnici mora biti napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov Zavoda: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu: vidno označeno »Ne odpiraj – Vloga!« in navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša: »Javni
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razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu naziv in naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
javno.
Javno odpiranje vlog bo v sredo, 7. 3.
2007 ob 9. uri na sedežu Zavoda: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, sejna soba št. 231,
II. nadstropje.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo
pred začetkom javnega odpiranja vlog predsedniku komisije izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja
in žigosana. Pooblastilo za sodelovanje na
javnem odpiranju je lahko original, overjena
ali neoverjena kopija. V slednjem primeru si
Zavod pridržuje pravico, da od vlagatelja,
ki ni predložil originalnega pooblastila ali
njegove overjene kopije, naknadno zahteva
predložitev originala ali overjene kopije na
vpogled.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za
predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na
spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v
tem roku zainteresirani dvignejo na sedežu
Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan
Zavoda v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje
Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo
najkasneje do 23. 2. 2007 do 12. ure.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, s
pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali na
elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s
pripisom: »Pojasnila – Javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali po faksu
01/30-77-424, s pripisom: »Pojasnila – Javni
razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija«.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-3985/07
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list
RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03,
78/03, 84/04, 44/05, 86/06 in 90/06) objavlja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj otrok in šolarjev za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in
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šolarjev v organizirani in strokovno vodeni
zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat
hospitalizirani ali pogosteje bolni, katerim
bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral
zdravstveno letovanje.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje
na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa: Zavod je v letu
2007 za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev namenil sredstva v
višini 1,861.289 €, kot je navedeno v Sklepu
Upravnega odbora o planu zdravstvenega
letovanja otrok in šolarjev za leto 2007 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev
za leto 2007 z dne 6. 2. 2007.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti
porabljena do 31. 12. 2007.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
Zavodu dostavljene najkasneje do petka,
2. 3. 2007.
Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev
vlog do 12. ure oddana v vložišču Zavoda,
soba št. 51, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
ali če je zadnji dan roka za predložitev vlog
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti
dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče, soba št. 51.
Na vsaki ovojnici mora biti napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov Zavoda: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu: vidno označeno »Ne odpiraj – Vloga!« in navedba javnega razpisa, na katerega se nanaša: »Javni
razpis – Zdravstveno letovanje«;
– v levem zgornjem kotu naziv in naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
javno.
Javno odpiranje vlog bo v petek, 9. 3.
2007 ob 9. uri na pristojni Območni enoti
Zavoda.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo
pred začetkom javnega odpiranja vlog predsedniku komisije izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja
in žigosana. Pooblastilo za sodelovanje na
javnem odpiranju je lahko original, overjena
ali neoverjena kopija. V slednjem primeru si
Zavod pridržuje pravico, da od vlagatelja,
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ki ni predložil originalnega pooblastila ali
njegove overjene kopije, naknadno zahteva
predložitev originala ali overjene kopije na
vpogled.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za
predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na
spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v
tem roku zainteresirani dvignejo na pristojni
Območni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda
v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno
pojasnilo najkasneje do 23. 2. 2007 do 12.
ure.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov:
– pristojne Območne enote Zavoda, s
pripisom »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje« ali
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje« ali na elektronski naslov:
darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila
– Javni razpis zdravstveno letovanje« ali po
faksu 01/30-77-424, s pripisom: »Pojasnila
– Javni razpis zdravstveno letovanje«.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-3628/07
Odbor za podelitev (Skupina Hypo AlpeAdria in Zveza društev slovenskih likovnih
umetnikov) stanovske nagrade ZDSLU objavlja
razpis
za Nagrado ZDSLU za leto 2007
Denarno nagrado ZDSLU prejme slovenski likovni ustvarjalec ali umetniška skupina,
ki je včlanjen-a v ZDSLU in deluje v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Nagrada ZDSLU se podeli za izbrano
likovno vizualno delo, razstavo ali izvajano
delo, pokazano v javnosti v preteklih treh
letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada
se ne podeljuje za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo Umetniški sveti društev
vključenih v ZDSLU ali skupina 10 posameznikov, članov ZDSLU. O izboru nagrajenca bodo odločali le tisti, ki so včlanjeni v
ZDSLU in sicer po principu »oskarja«. Pisne
predloge z utemeljitvami pošljite na naslov:
ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana s
pripisom »za Nagrado ZDSLU«, najkasneje
do 10. marca 2007.
V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženski in moški spol.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Ob-3629/07
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov objavlja

razpis
za nagrado Rihard Jakopič 2007
Nagrado Rihard Jakopič prejme slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v kulturnem
prostoru Republike Slovenije ali zunaj nje
in je član Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov. Kandidat za nagrado Riharda
Jakopiča je lahko nagrajen samo enkrat.
Nagrada se podeli za najboljše likovno vizualno delo, razstavo ali izvajano delo predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do
dneva razpisa nagrade. Nagrada Rihard Jakopič se lahko podeli tudi za življenjski opus.
Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo
upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali
strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter
bodo vključno do 10. marca 2007 prispeli na
naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana z oznako »Odbor za podelitev nagrade Rihard Jakopič«. V razpisu uporabljeni
izrazi, se nanašajo na osebe in so zapisane
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Št. 033-0003/2007
Ob-3632/07
Občina Osilnica na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Osilnica pod št.
033-3/2007 z dne 28. 1. 2007 objavlja
javni razpis
za izbor najustreznejšega ponudnika
za dokončanje investicije in opravljanje
dejavnosti oskrbe starejših občanov
1. Namen poziva: namen poziva za javno zbiranje ponudb je izbor najustreznejšega ponudnika za dokončanje investicije
in opravljanje dejavnosti oskrbe starejših
občanov.
2. Objekt: dom za starejše občane je Občina Osilnica zgradila v letu 2006 do tretje
gradbene faze – parc. št. 770/2 in 770/3,
k.o. Osilnica v izmeri 3.340 m2.
3. Potrebna sredstva za dokončanje investicije: predvidena potrebna sredstva za
dokončanje investicije vključno z opremo so
v višini ca. 4,000.000 EUR.
4. Čas dokončanja investicije: predviden
čas dokončanja investicije je dve leti po podpisu pogodbe z izbranim investitorjem. Od
izbranega investitorja se pričakuje, da bo
v predvidenem roku dokončal investicijo in
začel izvajati dejavnost za katero je objekt
grajen.
5. Kriteriji, ki bodo vplivali na izbor za
najustreznejšega investitorja objekta:
– sposobnost investitorja za pridobitev
koncesije za opravljanje dejavnosti;
– število delovnih mest, ki jih bo investitor zagotovil z opravljanjem dejavnosti, ki je
predmet tega razpisa;
– boniteta investitorja in višina njegovega lastnega kapitala;
– predvidena donosnost dejavnosti, ki jo
namerava ponudnik izvajati;
– koristnost predvidene dejavnosti za lokalno skupnost.
6. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
investitorji pridobivali podrobnejše informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo
vse informacije in pojasnila o objektu za
oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od
8. do 14. ure osebno na sedežu Občine
Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica ali po
tel. 01/89-41-505.
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7. Oblika in pogoji, pod katerimi investitor predloži ponudbo: Občina Osilnica je v
letu 2006 do tretje gradbene faze zgradila
objekt površine 3.340 m2 na parc. št. 770/2
in 770/3, k.o. Osilnica. Namembnost za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje je
dom starejših občanov.
Predvidena potrebna sredstva za dokončanje investicije vključno z opremo je ca.
4,000.000 EUR. Predvideni čas dokončanja
investicije je dve leti po podpisu pogodbe z
izbranim investitorjem.
Od izbranega investitorja pričakujemo,
da bo v predvidenem roku dokončal investicijo in začel izvajati dejavnost za katero
je predviden.
Na odločitev za izbor investitorja na tem
razpisu bodo odločali predvsem naslednji
kriteriji:
– sposobnost investitorja, da pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti;
– število delovnih mest, ki jih bo investitor zagotovil z opravljanjem dejavnosti v
objektu, ki je predmet tega razpisa;
– boniteta investitorja in višina njegovega lastnega kapitala;
– predvidena donosnost dejavnosti, ki jo
namerava ponudnik izvajati;
– koristnost predvidene dejavnosti za lokalno skupnost.
Pri izboru bomo upoštevali popolne vloge zainteresiranih ponudnikov, ki bodo prispele na naš naslov v 30 dneh po objavi
tega razpisa. Vloge morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko v kuverti z napisom
javni razpis. Kot popolne bomo upoštevali
tiste vloge, ki bodo poleg popolnih podatkov
ponudnika vsebovale vsaj podatke potrebne
za oceno ponudbe po kriterijih naštetih v
prejšnjem odstavku. Ponudniki bodo o odločitvi razpisne komisije obveščeni v 15 dneh
po odpiranju ponudb.
Uradno ime in naslov razpisovalca: Občina Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
Kontaktna oseba, ki bo vsem zainte
resiranim posredovala vse dodatne informacije in omogočila vpogled v vso obstoječo dokumentacijo: Sanda Žurga, tel.
01/894-15-05, faks 01/894-15-05, e-mail:
obcina@osilnica. si.
Občina Osilnica

– da dodelitev sredstev dovoljujejo področni predpisi.
Poleg pogojev navedenih v prejšnjem
odstavku tega razpisa morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pravne osebe:
– da imajo sedež in pretežno delujejo v
Občini Jesenice;
– da so registrirane za opravljanje programov na tistem področju, za katerega
vlagajo vlogo za dodelitev sredstev ter da s
svojimi dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
– da so registrirani in delujejo več kot
eno leto;
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– da imajo poleg ostalih splošnih pogojev
urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot določajo
predpisi o društvih (velja za društva).
Prva alinea prejšnjega odstavka ne velja za humanitarna, invalidska društva ter
društva s področja vzgoje in izobraževanja,
ki delujejo regijsko in imajo članstvo oziroma uporabnike tudi iz občine Jesenice, kar
izkazujejo z evidenco o članstvu oziroma o
uporabnikih programa.
Fizične osebe:
– da imajo stalno bivališče v Občini Jesenice;
– da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference).
Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da
so:
– pravne osebe, katerih dejavnost je po
kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno
dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja,
– pravne osebe katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa
njihovi kulturni programi v javnem interesu,
– samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na javne kulturne programe.
Izvajalci kulturnih projektov pa so lahko:
– pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in
– posamezniki.
Za izvajalca kulturnega projekta se šteje
tudi lastnik oziroma upravljavec lokalno razglašenega nepremičnega kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za prenovo in restavriranje njegovih spomeniških
lastnosti.
Ne glede zgoraj navedeno se na razpis
za sofinanciranje programov in projektov s
področja družbenih dejavnosti ne smejo prijaviti javni zavodi, ki so posredni uporabniki
občinskega proračuna Občine Jesenice (ki
jih je ustanovila Občina Jesenice), razen za
področje raziskovalnih nalog.
V. Merila za dodeljevanje sredstev: merila za sofinanciranje projektov in programov
s področja družbenih dejavnosti so sestavni
del razpisne dokumentacije.
VI. Višina razpisanih sredstev in pogoji
sofinanciranja
Področje A:
Višina razpisanih sredstev je:
– za preventivne projekte: 16.421,00 €
(3.935 tisoč tolarjev),
– za humanitarne projekte in programe:
22.304,00 € (5.345 tisoč tolarjev).
Področje B:
Višina razpisanih sredstev je:
– za posebne akcije šol in raziskovalne
naloge: 3.835,00 € (919 tisoč tolarjev),

Št. 012-6/2006
Ob-3814/07
Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 134/06) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/07) Občina
Jesenice objavlja
javni razpis
za projekte in programe s področja
družbenih dejavnosti v letu 2007
I. Javni razpis:
A: Področje socialnega varstva – sofinanciranje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij;
B: Področje izobraževanja – sofinanciranje raziskovalnih nalog, posebnih akcij šol in
projektov na področju izobraževanja;
C: Področje kulture – sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov ter projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Nameni, za katere se dodeljujejo
sredstva
Sredstva so namenjena za naslednja
področja:
Področje A:
Področje socialnega varstva:
– preventivni projekti ter humanitarni projekti in programi:
– dejavnost registriranih humanitarnih
in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost in jo tudi izvajajo;
– izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za
reševanje socialnih stisk in težav oziroma
reševanje socialnih potreb posameznikov;
– izvajanje preventivnih projektov za
predšolske otroke ter preventivnih programov za učence in dijake ter mladostnike;
– drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Področje B:
Področje izobraževanja (raziskovalne
naloge, posebne akcije šol in raziskovalne
naloge):
– dejavnost registriranih društev s področja izobraževanja in njihovih sekcij;
– raziskovalne naloge osnovnošolske in
srednješolske populacije, ki obiskujejo šole
v Občini Jesenice ter študentov s stalnim
bivališčem v Občini Jesenice, vendar vse le
v delu, ki presega šolske izobraževalne programe (obveznosti po šolskem programu);
– organiziranje občinskih, območnih,
med območnih in državnih srečanj in prireditev s področja izobraževanja;
– izobraževalne projekte splošnega izobraževanja odraslih;
– izobraževalne projekte na področju
dela z mladimi, ki prinašajo nova znanja in
veščine, prispevajo k uveljavitvi in razvoju
skupinskih oblik dela;
– projekti, ki se nanašajo na poskuse
raziskovanja in spoznavanja zanimivih tem
in problematik, ki se neposredno tičejo območja Občine Jesenice. Naslovi tem so vnaprej določeni z razpisom oziroma dogovorjeni s pristojnim oddelkom.
Področje C:
Področje kulture:
– Podpodročje C/1: kulturni programi, ki
je po vsebini in obsegu zaključena celota in
jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo
delovanje v javnem interesu do te mere, da
ga lokalna skupnost financira na primerljiv
način kot javni zavod.
– Podpodročje C/2: kulturni projekti kot
posamična dejavnost kulturnih izvajalcev.
– Podpodročje C/3: projekti obnove nepremičnih kulturnih spomenikov:
– obnova kulturnih spomenikov, ki
jih je z Odlokom razglasila občina, vendar
samo v primeru, da pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovi, da je kulturni spomenik ogrožen in o tem izda pisno
mnenje.
IV. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:
– da imajo kandidati zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, navedenih v vlogi;
– da pristojnemu občinskemu organu,
določenemu s pogodbo, redno dostavljajo
vsa zahtevana poročila in programe (kolikor
ne kandidirajo prvič);
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– za izobraževalne projekte: 1.277,00 €
(306 tisoč tolarjev).
Področje C:
Višina razpisanih sredstev je:
Podpodročje C/1:
– za kulturne projekte: 6.434,00 € (1.542
tisoč tolarjev);
Podpodročje C/2:
– za programe ljubiteljskih kulturnih društev: 53.814,00 € (12.897 tisoč tolarjev),
– za
materialne
stroške
društev
6.539,00 € (1.567 tisoč tolarjev);
Podpodročje C/3:
– za obnovo nepremičnih kulturnih spomenikov 8.346,00 € (2.000 tisoč tolarjev).
Sredstva proračuna občine se dodelijo
po postopku, določenem s področno zakonodajo in področnimi predpisi ter v skladu
s zakonodajo in predpisi s področja javnih
financ.
Za področje A in C velja, da mora prijavitelj za izvajanje projekta oziroma programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov, za področje B pa najmanj
20%.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
VII. Vsebina vloge in dodatne informacije:
vloge za sofinanciranje projektov in programov morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo in
dobijo dodatne informacije na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak
delavnik od 8. do 13. ure (soba II / 7) ali po
tel. 04/586-93-10 (Monika Makovec za področje C) in 04/586-92-12 (Barbara Toman za
področja A in B). Obrazci so na voljo tudi na
spletnih straneh www.jesenice.si. (pod rubriko »Razpisi – Javni razpis za projekte in programe s področja družbenih dejavnosti v letu
2007«) ali na spletni strani socialna varnost
v Občini Jesenice www.sociala-jesenice.net.
VIII. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno najpozneje do 16. 3. 2007 na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, v sprejemno pisarno (pritličje), s
pripisom »Javni razpis, področje ___ (vpišite
črko področja in podpodročja na katerega
se prijavljate, npr. A, B ali C/1, C/2, C/3)
– ne odpiraj!«.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.30 oddana v sprejemno pisarno
Občine Jesenice (pritličje).
IX. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog oziroma strokovna služba Občine Jesenice bo 19. 3.
2007 odprla pravočasno prispele vloge in
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
s sklepom zavržene.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma
programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Občina Jesenice
Št. 410-10/2007
Ob-3945/07
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in
2008 (ZIPRS0708) (Ur. l. RS, št. 126/06),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Statuta Občine
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Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98,
84/98, 66/99 in 61/06), Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
139/06), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št 6/03
in 97/03), Pravilnika o strokovnih komisijah
(Ur. l. RS, št. 109/02), Uredbe o metodologiji
za določitev osnov za izračun sredstev za
izvajanje javne službe na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 100/03), sklepa župana Občine Postojna št. 032-4/2007 z dne 18. 1.
2007 Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov
in/ali projektov, ki jih bo v letu 2007
sofinancirala Občina Postojna z
naslednjih področij:
1. Ljubiteljska kultura v Občini Postojna
2. Mednarodna tekmovanja s področja
kulture
3. Prireditve v Občini Postojna
4. Obnova in investicijsko vzdrževanje
zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti v Občini Postojna
(v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
I. Predmet razpisa
1.1: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe programov na področju dejavnosti
ljubiteljske kulture v Občini Postojna (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti, druge vsebine s področja kulture);
1.2: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe programov na področju pevske zborovske dejavnosti višjega kakovostnega razreda v Občini Postojna;
1.3: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe programov na področju godbeniške
dejavnosti v Občini Postojna;
1.4: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe programa na področju društvene
turistične dejavnosti v mestu Postojna;
2: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov na področju udeležbe na
mednarodnih tekmovanjih s področja kulturnih dejavnosti;
3.1: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe projektov na področju tradicionalnih
prireditev, ki se izvajajo v Občini Postojna
najmanj pet let in ohranjajo etnološko izročilo ter imajo visok doprinos pri pospeševanju
razvoja turizma v Občini Postojna;
3.2: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe projektov na področju prireditev z
visoko kakovostnimi glasbenimi programi
z mednarodno udeležbo izvajalcev, ki se
izvajajo v Občini Postojna najmanj tri leta,
tvorijo pa sklop programa prireditev, ki se
odvijajo na celotnem območju Slovenije in
zunaj meja;
3.3: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe projekta poletnega festivala, ki se
izvaja v Občini Postojna najmanj pet let, v
trajanju najmanj enega meseca, z dogodki z
različnih področji kulturne ustvarjalnosti;
3.4: Predmet razpisa je sofinanciranje
projektov na področju prireditev, ki bodo izvedene v Občini Postojna v letu 2007 in
imajo promocijski pomen za Občino Postojna in sicer s področja kulture in/ali turizma v
Občini Postojna;
4.1: Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe projektov nujnega investicijskega
vzdrževanja in obnove kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti
na območju Občine Postojna;

4.2: Predmet razpisa je sofinanciranje izdaje knjig v letu 2007 na podlagi strokovnega raziskovanja na področju naravne in/ali
kulturne dediščine, ki obravnava vsebine,
vezane na območje Občine Postojna.
II. Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo
na razpisu
1.1, 1.2, 1.3, 2.: Kulturna društva in njihove zveze, ki delujejo na področju ljubiteljske
kulture v Občini Postojna in imajo sedež v
Občini Postojna;
1.4: Turistična društva s sedežem v Občini Postojna, ki delujejo na področju turizma v mestu Postojna in imajo status društva
v javnem interesu;
3.1: Turistična društva s sedežem v Občini Postojna, ki delujejo na področju turizma v Občini Postojna;
3.2: Kulturna društva, njihove zveze,
zavodi, ustanove, ki delujejo na področju
kulture;
3.3: Zveze društev, s sedežem v Občini
Postojna, ki delujejo na področju kulture v
Občini Postojna;
3.4: Krajevne skupnosti v Občini Postojna, župnijski uradi v Občini Postojna, zavodi
s sedežem v Občini Postojna, katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, društva, zveze
društev in druge neprofitne organizacije, ki
delujejo na področju kulture v Občini Postojna;
4.1, 4.2: Fizične osebe, krajevne skupnosti v Občini Postojna, župnijski uradi v Občini Postojna, društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki posedujejo ali
upravljajo s kulturnimi in/ali zgodovinskimi
spomeniki, naravnimi znamenitosti oziroma
bodo izdali knjigo na podlagi strokovnega
raziskovanja na razpisanem področju.
III. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) so registrirani skladno z navedbo o
upravičenih osebah točke II. tega razpisa
(ne velja pod točko 4);
b) prijavljenega programa ali projekta
ustreza predmetu tega javnega razpisa;
c) prijavljeni program ali projekt se izvaja
izven rednih šolskih oziroma študijskih programov (velja za javne zavode s področja
vzgoje in izobraževanja);
d) dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
e) program ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna in je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu
2007;
f) imajo zagotovljene kadrovske ali prostorske pogoje za realizacijo programa ali
projekta;
g) so prijavili samo programe ali projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2007;
h) delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto oziroma najmanj eno sezono
(ne velja pod točko 4);
i) program ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
j) i) program ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
celotnega programa ali projekta, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Pogoji so izločitveni.
IV. Posebni pogoji
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih
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svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program ali projekt sofinancirala
Občina Postojna.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo
predložili izvoda letaka, plakata, drugega
promocijskega materiala oziroma članka o
izvedenem programu ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju.
Programi ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti
v Občini Postojna v letu 2007 in so na njih
z enako vsebino kandidirali, ne bodo financirani.
Pod točko 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Program:
– Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ
en letni program.
– Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega programa iz lastnih in/ali
drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev
ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa
izloči iz nadaljnjega postopka.
Pod točkami 3.1, 3.4
Projekti:
– Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ en projekt. Prijavitelj mora za izvedbo
posameznega projekta zagotoviti vsaj 30%
sredstev vrednosti prijavljenega projekta iz
lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj
teh sredstev ne zagotavlja, se posamezna
prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega
postopka.
Društva, ki se prijavijo s programom pod
razpisno področje št. 1.1 ali na katerikoli
razpis s področja družbenih dejavnosti, ki jih
razpiše Občina Postojna, lahko kandidirajo
na razpisno področje pod št. 3.4. z enim projektom, ki pa mora biti izvzet iz prijavljenega
letnega programa društva.
Pod točkami 2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2
Projekti:
– Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ
en projekt. Prijavitelj mora za izvedbo posameznega projekta zagotoviti vsaj 30% vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih in/ali
drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev
ne zagotavlja, se posamezna prijava na ta
del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka.
Pogoji so izločitveni.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev
Za izvedbo programa
Pod točkami 1.1:
– Velikost društva (št. članov);
– Pogostost aktivnosti;
– Število podskupin, ki delujejo v okviru
posameznega društva;
– Sodelovanje in uvrstitev na območnih,
medobmočnih, državnih tekmovanjih v minulem letu (2006);
– Število projektov znotraj letnega programa;
– Vrednost programa.
Pod točko 1.2:
– Velikost društva (št. članov);
– Uvrstitev na medobmočnih, državnih,
mednarodnih tekmovanjih v minulem letu
(2006) v najvišji kakovostni razred;
– Število projektov znotraj letnega programa.
Pod točko 1.3:
– Velikost društva (št. članov);
– Sodelovanje in uvrstitev na medobmočnih, državnih, mednarodnih tekmovanjih
v minulem letu (2006);
– Število projektov znotraj letnega programa.

XI. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje,
priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Postojna – Sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta
4, 6230 Postojna, s pripisom: »Ne odpiraj
–– Razpis 2007 – Področje: ___________«
(navedba področja, na katerega se vloga
nanaša) do vključno 20. marca 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
XII. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Jelerčič, tel. 05/72-80-752, e-pošta: mateja.jelercic@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
Občina Postojna

Pod točko 1.4:
– Velikost društva (št. članov);
– Število projektov znotraj letnega programa.
Za izvedbo projektov
Pod točko 2:
– Število udeležencev na tekmovanju;
– Uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih
v minulem letu (2006);
– Vrednost projekta.
Pod točkami 3.1, 3.2, 3.3:
– Število let neprekinjenega izvajanja
prireditve;
– Prost vstop na prireditev;
– Vrednost projekta.
Pod točkami 3.4:
– Prost vstop na prireditev;
– Ciljna publika na prireditvi (širša javnost, interni značaj);
– Vrednost projekta.
Pod točko 4:
Za projekt investicije:
– Vrednost projekta;
– Nujnost izvedbe projekta obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo
na objektu;
– Uvrščenost objekta v Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter
naravnih znamenitosti na območju Občine
Postojna.
Za projekt izdaje knjige:
– Reference predlagatelja;
– Vrednost projekta.
VI. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Občine
Postojna.
VII. Okvirna vrednost razpisa:
Pod točko 1.1:
Pod točko 1.2:
Pod točko 1.3:
Pod točko 1.4
Pod točko 2
Pod točko 3.1:
Pod točko 3.2:
Pod točko 3.3:
Pod točko 3.4:
Pod točko 4.1 in 4.2

29.210,00
10.432,00
10.432,00
4.172,00
4.172,00
12.518,00
4.173,00
20.864,00
12.518,00
16.691,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Izbrani programi in/ali projekti bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev za
posamezno področje. Če bodo na razpis
prijavljeni programi in/ali projekti presegali
razpisano višino sredstev, bodo le-ta razdeljena v deležih.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
in v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2007 in 2008.
IX. Razpisni rok: razpis se prične z objavo Javnega razpisa v Uradnem listu RS in
zaključi 20. marca 2007.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna – sprejemno informacijska pisarna
z vložiščem št. 3/2 vsak dan v poslovnem
času ali natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna lahko zainteresiranim
prijaviteljem na osnovi njihove pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno
dokumentacijo.
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Št. 410-11/2007
Ob-3946/07
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007
in 2008 (ZIPRS0708) (Uradni list RS, št.
126/06), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99, 61/06), Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2007 (Uradni list RS, št.
139/06) in sklepa župana Občine Postojna
št. 032-4/2007 z dne 18. 1. 2007, Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za izbor programov in/ali projektov s
področja družbenih dejavnosti, ki jih
bo v letu 2007 sofinancirala Občina
Postojna
(v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov ali projektov z naslednjih področij:
1. področje dejavnosti mladih,
2. področje humanitarnosti, sociale in
zdravstva,
3. področja družbenih dejavnosti, ki niso
predmet drugih javnih razpisov v Občini Postojna.
II. Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo
na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji
programov in/ali projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pod točko 1:
Za izvedbo programa:
– društva, zveza društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju
dela z otroki oziroma mladino do vključno
26 let.
Za izvedbo projekta:
– zavodi s sedežem v Občini Postojna,
katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, in
delujejo na področju vzgoje in izobraževanja.
Pod točko 2:
Za izvedbo programa:
– društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju
socialnega ali zdravstvenega varstva.
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Za izvedbo projekta
– zavodi s sedežem v Občini Postojna,
katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, in
delujejo na področju sociale, humanitarnosti, zdravstva.
Pod točko 3:
Za izvedbo programa:
– društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področjih
družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna;
III. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Pod točkama 1, 2 in 3:
– so registrirani skladno z navedbo o
upravičenih osebah točke II. tega razpisa;
– imajo sedež ali sedež enote v Občini
Postojna;
– prijavljeni program ali projekt se izvaja
izven rednih šolskih oziroma študijskih programov (velja za javne zavode s področja
vzgoje in izobraževanja);
– vsebina prijavljenega programa ali projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
– program ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna ali je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu
2007;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa ali
projekta;
– so prijavili samo programe ali projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2007;
– delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto oziroma eno sezono;
– program ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– program ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji,
ki imajo sedež izven Občine Postojna. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna z istimi kriteriji
kot veljajo za ostale prijavitelje.
Pogoji so izločitveni.
IV. Posebni pogoji
Pod točko 1, 2, 3:
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih
svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program ali projekt sofinancirala
Občina Postojna.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo
predložili izvoda letaka, plakata, drugega
promocijskega materiala oziroma članka o
izvedenem programu ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju.
Programi ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti
v Občini Postojna v letu 2007 in so na njih
z enako vsebino kandidirali, ne bodo financirani.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Letni program ali projekt:
– Prijavitelj lahko na posamezni razpis
prijavi največ en letni program ali dva projekta.
– Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega programa iz lastnih in/ali
drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev
ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa
izloči iz nadaljnjega postopka.
Pogoji so izločitveni.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev za izvedbo programov:
– število in struktura članstva;
– število projektov znotraj letnega programa;
– pogostnost aktivnosti prijavitelja;
– trajnost programa;
– vrednost programa.
VI. Kriteriji za dodelitev sredstev za izvedbo projektov:
– struktura udeležencev, katerim je projekt namenjen;
– vrednost projekta.
VII. Okvirna vrednost razpisa:
Pod točko 1:
Pod točko 2:
Pod točko 3:

16.691,00 EUR
12.936,00 EUR
8.346,00 EUR

Izbrani programi ali projekti bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev za
posamezno področje. Če bodo na razpis
prijavljeni programi ali projekti presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta razdeljena
v deležih.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008.
IX. Razpisni rok: razpis se prične z objavo v Uradnem listu RS in zaključi 5. marca
2007.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresiranim prijaviteljem v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem št. 3/2 vsak dan v poslovnem
času ali natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove pisne zahteve
v času razpisnega roka poslala razpisno
dokumentacijo.
XI. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje,
priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna
– Sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis 2007
– Področje: ______________« (navedba
področja, na katerega se vloga nanaša), do
vključno 5. marca 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
XII. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Jeler-

čič, tel. 05/72-80-752, e-pošta: mateja.jelercic@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
Občina Postojna
Št. 410-12/2007
Ob-3947/07
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007
in 2008 (ZIPRS0708) (Uradni list RS, št.
126/06), Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 in 15/03), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98,
84/98, 66/99, 61/06), Pravilnika o financiranju športa v Občini Postojna (Uradni list
RS, št. 41/02), Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2007 (Uradni list RS, št.
139/06) ter sklepa župana Občine Postojna
št. 032-4/2007 z dne 18. 1. 2007, Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem
interesu na področju športa v Občini
Postojna v letu 2007
(v nadaljevanju: razpis)
I. Predmet razpisa in okvirna vrednost
razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov z naslednjih področij:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
A)
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov.
B)
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni in vrhunski šport;
4. Šport invalidov;
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
6. Znanstveno-raziskovalna dejavnost;
7. Založniška dejavnost;
8. Športne prireditve posebnega pomena
– mednarodne, državne;
9. Športne prireditve – ostale;
10. Informacijski sistem na področju
športa.
Okvirna vrednost razpisa znaša 134.368
EUR.
II. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji
– nosilci in izvajalci športne dejavnosti v
Občini Postojna, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo status športnega društva, zveze društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem na območju Občine Postojna,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje
dejavnosti na področju športa, zavodi za
področja vzgoje in izobraževanja;
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– imajo sedež v Občini Postojna;
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini kolikor so registrirani v
skladu z Zakonom o društvih.
Posebni pogoji:
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega
razpisa;
– program in/ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna ali je namenjen prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2007;
– so prijavili samo programe in/ali projekte, ki bodo izvedeni v letu 2007.
Pogoji so izločitveni.
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji,
ki imajo sedež izven Občine Postojna. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna z istimi kriteriji
kot veljajo za ostale prijavitelje.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih
svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program in/ali projekt sofinancirala
Občina Postojna.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo
predložili izvoda letaka, plakata, drugega
promocijskega materiala oziroma članka o
izvedenem programu in/ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojna v letu 2007 in so na
njih z enako vsebino kandidirali, se ne bodo
financirali.
III. Kriteriji za izbor sofinanciranja programov:
– Sofinanciranje bo določeno na osnovi
Pravilnika o financiranju športa v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 41/02).
– Športna društva in zveze športnih društev imajo na razpisu ob enakih pogojih
prednost.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008.
V. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS
in zaključi 5. marca 2007.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Športni zvezi Postojna, Pot k Pivki 4,
Postojna, vsak delavnik med 8. in 14. uro ali
natisnejo s spletne strani Občine Postojna
– http://www.postojna.si.
Športna zveza Postojna lahko zainteresiranemu prijavitelju na osnovi njegove pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
VII. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje,

Razpisna dokumentacija s popisom del
ter ogled projektne dokumentacije je ponudnikom na voljo tri dni po objavi v Uradnem
listu RS v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška
4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure
po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča
Laško na tel. 03/73-45-555, z odkupom po
ceni 300 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko
dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu.
Znesek za odkup dokumentacije nakažite
preko transakcijskega računa odprtega pri
Banki Celje 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Dograditev hlajenja varovanih stanovanj« in s polnim naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti
v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče
Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško,
do petka, 9. 3. 2007 do 12. ure.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30
dneh.
Zdravilišče Laško

priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici
predložiti na naslov: Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4, 6230 Postojna, s pripisom “Ne
odpiraj – Razpis 2007 – Šport”, do vključno
5. marca. 2007 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
IX. Pristojni
uslužbenci
za
dajanje informacij in pojasnil: Tomo Tiringer,
tel. 041/688-642, e-pošta: sportnazveza.postojna@siol.net.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik med 8. in 14. uro.
Občina Postojna
Ob-3811/07
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško objavlja
razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
dograditev hlajenja varovanih stanovanj
1. Predmet razpisa: kompleks varovanih stanovanj sestavljajo 4 vile: vila Hum,
Rečica, Debro in Šmohor. Sedaj se ti štirje
objekti oziroma stanovanjski in drugi funkcionalni prostori le ogrevajo s grelnimi telesi
– radiatorji, ki so načeloma postavljeni pod
okna, hladijo pa se ne. Želja investitorja je
dograditev hlajenja k obstoječem sistemu
ogrevanja, ki zajema predvsem gradbenoobrtna, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela.
2. Obseg del: po projektu EKO-ART
d.o.o., Ljubljana, s sodelavci. Št. projekta
107/06-MB, december 2006.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. Naziv in naslov ponudnika
3.2. Registracija dejavnosti
3.3. Ponudbeni predračun izvajanja del
3.4. Plačilni pogoji
3.5. Terminski plan izvedbe del
3.6. Izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca
3.7. Podatki o kadrih, ki bodo izvajali
dela
3.8. Izjava o seznanitvi z lokacijo in projekti
3.9. Reference
3.10. Osnutek pogodbe.
4. Predvideni pričetek del: 7. 5. 2007.
5. Orientacijska vrednost investicije:
320.000 EUR z DDV.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto:
Varianta 1:
– 70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v
roku 15 dni po potrditvi,
– 30% obveznost investitorja, ki se ob
dokapitalizaciji podjetja poravna z delnicami
podjetja.
Varianta 2:
– na osnovi mesečnih situacij v 60
dneh po potrditvi,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del.
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Ob-3812/07
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško objavlja
razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
klimatizacijo hotelskih sob
1. Predmet razpisa: investitor Zdravilišče
Laško namerava izvesti klimatizacijo hotelskih sob v hotelu Vrelec (2., 3. in 4. nadstropje) ter del 1. nadstropja Zdraviliškega
doma. Nameravana dela zajemajo gradbeno-obrtna, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Ljubljana. Št. projekta: 02/2006/A.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. Naziv in naslov ponudnika
3.2. Registracija dejavnosti
3.3. Ponudbeni predračun izvajanja del
3.4. Plačilni pogoji
3.5. Terminski plan izvedbe del
3.6. Izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca
3.7. Podatki o kadrih, ki bodo izvajali
dela
3.8. Izjava o seznanitvi z lokacijo in projekti
3.9. Reference
3.10. Osnutek pogodbe.
4. Predvideni pričetek del: 7. 5. 2007.
5. Orientacijska vrednost investicije:
320.000 EUR z DDV.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto:
Varianta 1:
– 70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v
roku 15 dni po potrditvi,
– 30% obveznost investitorja, ki se ob
dokapitalizaciji podjetja poravna z delnicami
podjetja.
Varianta 2:
– na osnovi mesečnih situacij v 60
dneh po potrditvi,
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– reference,
– rok izvedbe,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del.
Ponudnik lahko odda tudi variantno
ponudbo, če ponuja ugodnejšo rešitev ob
tem, da zagotavlja funkcionalnost opreme
in objekta.
Razpisna dokumentacija s popisom del
ter ogled projektne dokumentacije je ponudnikom na voljo tri dni po objavi v Uradnem
listu RS v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška
4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure
po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča
Laško na tel. 03/73-45-555, z odkupom po
ceni 270 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko
dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu.
Znesek za odkup dokumentacije nakažite
preko transakcijskega računa odprtega pri
Banki Celje 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Povečanje delovne terapije in ureditev
dvigala za nepokretne v Zdravilišču Laško«
in s polnim naslovom ponudnika na zadnji
strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško
d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do
petka, 9. 3. 2007 do 12. ure.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih
razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe
in skleniti pogodbe ter lahko razpis ponovi.
O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30
dneh.
Zdravilišče Laško
Ob-3813/07
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško objavlja
razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
povečanje delovne terapije in ureditev
dvigala za nepokretne v Zdravilišču
Laško
1. Predmet razpisa: povečanje delovne
terapije in ureditev dvigala za nepokretne v
Zdravilišču Laško zajema predvsem gradbeno-obrtna, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela ter dobavo in montažo
ustreznega dvigala za nepokretne.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Ljubljana. Št. projekta: 02/2005/A.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. Naziv in naslov ponudnika
3.2. Registracija dejavnosti
3.3. Ponudbeni predračun izvajanja del
3.4. Plačilni pogoji
3.5. Terminski plan izvedbe del
3.6. Izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca
3.7. Podatki o kadrih, ki bodo izvajali
dela
3.8. Izjava o seznanitvi z lokacijo in projekti
3.9. Reference
3.10. Osnutek pogodbe.
4. Predvideni pričetek del: 7. 5. 2007.
5. Orientacijska vrednost investicije:
280.000 EUR z DDV.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
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– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto:
Varianta 1:
– 70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v
roku 15 dni po potrditvi,
– 30% obveznost investitorja, ki se ob
dokapitalizaciji podjetja poravna z delnicami
podjetja.
Varianta 2:
– na osnovi mesečnih situacij v 60
dneh po potrditvi,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del.
Ponudnik lahko odda tudi variantno
ponudbo, če ponuja ugodnejšo rešitev ob
tem, da zagotavlja funkcionalnost opreme
in objekta.
Zaradi objektivnejše uporabe meril vas
prosimo, da nam posredujete še:
– cenik režijskih ur,
– morebitni znesek oziroma odstotek komercialnega popusta na ponujena dela,
– natančnejšo ponudbo garancije za rok
in kvaliteto opravljenih del (zavarovanje, garancija banke, menica),
– terminski plan izvedbe z natančnim popisom del,
– predane ponudbe naj bodo na originalnih popisih.
Razpisna dokumentacija s popisom del
ter ogled projektne dokumentacije je ponudnikom na voljo tri dni po objavi v Uradnem
listu RS v Zdravilišču Laško d.d., Zdraviliška
4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure
po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča
Laško na tel. 03/73-45-555, z odkupom po
ceni 240 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko
dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu.
Znesek za odkup dokumentacije nakažite
preko transakcijskega računa odprtega pri
Banki Celje 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Povečanje delovne terapije in ureditev
dvigala za nepokretne v Zdravilišču Laško«
in s polnim naslovom ponudnika na zadnji
strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško
d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, do
petka, 9. 3. 2007 do 12. ure.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
O rezultatih razpisa bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 30
dneh.
Zdravilišče Laško
Ob-3627/07
Stečajni upravitelj Gostilna Puhar Marijan Puhar s.p. – v stečaju, Zgornja Velka,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št.
St 193/2004 z dne 15. 1. 2007
javni razpis
za prodajo dela premoženja stečajnega
dolžnika Gostilna Puhar s.o. – v stečaju,
Zgornja Velka 48, Zgornja Velka, z zbiranjem ponudb, in sicer 1/1 nepremičnine,
pripisane pri vl. št. 583 k.o. Zgornja Velka,

parc. št. 201/3, dvorišče 940 m2, gospodarsko poslopje 252 m2.
Parcela v naravi predstavlja stavbno zem
ljišče, na kateri je zgrajen poslovno stanovanjski objekt po gradbenem dovoljenju Upravne
enote Pesnica št. 351–322/95–413 z dne 5. 2.
1996; po izklicni ceni 200.300 EURO.
I. Pogoji prodaje
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega
razpisa v časopisu (dan objave v časopisu
se ne všteje) na Okrožno sodišče v Mariboru z oznako: »ST 193/2004 – Ponudba za
odkup, Ne odpiraj!«.
Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje cene.
Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo mora
podpisati odgovorna oseba, navesti točen
naslov oziroma ime firme, davčno številko, predmet ponudbe in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi predložiti: fizične
osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne
osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne
osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Prav tako mora biti k ponudbi
obvezno predloženo potrdilo o plačilu 10%
varščine (overjeni prenosni nalog za pravne
osebe ali položnica za fizične osebe).
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
V postopku zbiranja ponudb ne morejo
sodelovati tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% od objavljene najnižje cene na račun stečajnega dolžnika Gostilna Puhar
Marijan Puhar s.p. – v stečaju, Zgornja
Velka 48, Zgornja Velka, TRR št. 03175
– 1000191943, odprt pri SKB Banki d.d.
Ljubljana, s pripisom »Ponudba za odkup
– ST 193/2004«.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v treh
dneh po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 30 dneh od dneva, ko bo potekel
rok za zbiranje ponudb.
II. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh od sprejema
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v skladu z določili kupoprodajne pogodbe, vendar
najkasneje v 15 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe, na račun stečajnega dolžnika. Če ne plača celotne kupnine v roku
ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se
domneva, da je odstopil od nakupa, plačana
varščina ali del kupnine se mu ne vrne in
zapade v korist stečajnega dolžnika.
Najugodnejši ponudnik pridobi predmet
prodaje šele po popolnem plačilu kupnine,
prav tako pa bo stečajni upravitelj podpis
na pogodbi overil šele po popolnem plačilu
kupnine.
Vse stroške, davčne obveznosti in druge
dajatve plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Vpogled v cenilni zapisnik in vse ostale
informacije glede prodaje in ogleda je možno dobiti vsak dan po predhodni najavi stečajnemu upravitelju mag. Borisu Kastivniku
na tel. 031/314-020.
Gostilna Puhar
Marijan Puhar s.p. – v stečaju
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Javne dražbe
Ob-3857/07
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas, objavlja
javno dražbo
za prodajo trisobnega stanovanja (80 m2)
št. 6/2, Frankovo naselje 165, 4220 Škofja
Loka, po izklicni ceni 70.000 €.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno, plača ga kupec.
Javna dražba bo v četrtek, 15. 3. 2007 v
prostorih RŽV ob 12. uri.
Prodaja bo potekala po načelu »Videno
– kupljeno«. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe plačale varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj. Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
5 dni po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine: v 60 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
Stanovanje je zasedeno. Stanovalec ima
doživljenjsko stanovanjsko pravico in pravico do plačevanja neprofitne najemnine.
Prav tako ima stanovalec predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
Dodatna vlaganja v stanovanju v letu
2006 niso vključena v ceno, O višini teh
vlaganj in načinu plačila se bosta dogovorila
stanovalec in kupec po izvedeni prodaji.
Informacije: od 20. 2. 2007 do 9. 3.
2007 med 8. in 10. uro, Peter Dolenc, tel.
04/51-59-300.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Ob-3868/07
Metropola d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, na podlagi
Pogodbe o izvedbi storitve »prodaja nepremičnine na podlagi javne dražbe« št.
465-13/1998 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Metropola d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, tel.
01/360-21-80.
2. Predmet prodaje na javni dražbi je:
nepremičnina parc.št. 3095/9, gozd v izmeri 388 m², stanovanjska stavba v izmeri
310 m², dvorišče v izmeri 533 m², vse skupaj
vpisano v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Piranu pri vl. št. 1272, k.o. Portorož
in je v solasti Občine Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, Gorenja vas, Občine

Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki in
Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri.
Nepremičnina se nahaja v turistično stanovanjskem območju z oznako TSC 1/5,
opredeljeno kot območje za turizem, stanovanja in centralne dejavnosti (dejavnosti
počitniških domov) – območje centra Strunjana, avtokamp in del pozidave ob cesti na
Pacug. Parcela je stavbno zemljišče. Območje je varovano kot kulturna dediščina
KK1.7.9. Dovoljeni so posegi dozidave in
nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije in adaptacije, rušenje in gradnja nadomestnih stavb, vse z namenom dopolnitve,
izboljšanja bivalnih in delovnih pogojev in
pridobivanja novih turističnih stanovanjskih
in poslovnih površin, z upoštevanjem vseh
ostalih veljavnih pogojev.
Nepremičnina se skladno odloku o predkupni pravici Občine Piran (Ur. objave št.
18/03) nahaja v območju predkupne pravice
Občine Piran.
3. Izklicna cena predmetne nepremičnine je 990.000 EUR, brez upoštevanja davka
na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja je 10.000 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Škofja Loka, odprt
pri UJP Kranj, št.: 01322-0100007116 18
76228-7141998 46513807.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Nepremičnina preide v last in posest
uspelega dražitelja-kupca šele po plačilu
celotne kupnine.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v četrtek 15. 3. 2007
ob 10. uri v Portorožu, Hoteli Bernardin,
Obala 2.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Škofja Loka, odprt pri UJP Kranj,
št. 01322-0100007116 18 76228-7141998
46513807.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati z originalnim potrdilom o
plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena v roku 15 dni od izvedbe javne
dražbe, brez obresti.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v
državah članicah EU in fizične osebe, ki so
državljani RS ali držav članic EU.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
nepremičninski agenciji Metropola d.o.o.,
Ljubljana predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS/EU ali osebno izkaznico (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko transakcijskega (osebnega)
računa za primer vračila kavcije,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo.
7. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v roku 30 dni po izteku
zakonskega roka za uveljavljanje predkupne
pravice občine, ob predpostavki, da Občina
Piran ne bo uveljavljala predkupne pravice.
Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občine Gorenja vas - Poljane, Občine
Škofja Loka, Občine Železniki in Občine Žiri
zadržijo njegovo kavcijo.
V prodajni pogodbi bodo podrobneje
opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, med drugim tudi način izročitve nepremičnin.
8. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva: davek na promet nepremičnin, stroške overitve prodajne pogodbe, takse za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške nastale v
zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso
všteti v prodajno pogodbo plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe oziroma nepremičninska agencija Metropola
d.o.o., Ljubljana bo dražbo izvedla v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03).
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: pri nepremičninski agenciji Metropola d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta
109, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Sabina Kraljič, tel. 01/360-21-80 ali na e-naslov:
sabina.kraljic@metropola.si
10. Postopek izvedbe javne dražbe oziroma prodaje nepremičnin se lahko kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe ustavi,
skladno Uredbi o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03),
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dražiteljem se vrne kavcija brez
obresti in stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Metropola d.o.o., Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-9/2007
Ob-3639/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
referent za turizem, kmetijstvo in gospodarske dejavnosti v občinski upravi
Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in strokovni upravni
izpit,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena strokovna izpita (strokovni
upravni izpit in izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovna izpita, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– sodelovanje pri pripravi predpisov in
drugih gradiv z delovnega področja,
– priprava in vodenje postopkov pri finančnih subvencijah malega gospodarstva
in podjetništva za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in razvoj podeželja na
občinski ravni,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent opravljal v nazivu referent III,
z možnostjo napredovanja v naziv referent II
in referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264 Bohinjska Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto referent za turizem, kmetijstvo in gospodarske dejavnosti« na naslov: Občina
Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, 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: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj
Št. 110-10/2007
Ob-3640/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za upravne zadeve v občinski upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje strokovnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in strokovna priprava gradiva za občinski svet,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim
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kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264
Bohinjska Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec za upravne zadeve« na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, 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: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj

objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kadrovska služba,
Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici,
z oznako »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v
IER«.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 03/566-41-00 (mag.
Anton Planinc).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Inšpektorat Republike Slovenije
za energetiko in rudarstvo

Št. 110-4/2007-4
Ob-3641/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
elektrotehnične, strojne, ekonomske, rudarske ali pravne smeri,
– najmanj 6 let 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 stopnje
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
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 imenovanja v
naziv. V primeru, da ima kandidat opravljen

pravniški državni izpit, se mu v skladu s
prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del
državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z delovnimi izkušnjami na upravnih področjih, povezanih z izkoriščenjem mineralnih surovin (koncesije, tehnični pregledi in
podobno),
– ki bodo imeli opravljen strokovni izpit
po Zakonu o rudarstvu,
– z znanjem angleškega ali nemškega
jezika.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednje
izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima) in o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga kandidat ima),
4. izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije,
– o doseženi delovni dobi,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke 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.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih izjav in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja
strokovne usposobljenosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Višji svetovalec opravljal v nazivu
Višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Inšpektorata Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Grajska 2, 1410 Zagorje
ob Savi, oziroma na drugih lokacijah kjer
organ posluje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi izjavami o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
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Ob-3642/07
Svet zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
organizacijske
enote
Osnovne šole in Vrtca.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja organizacijske enote Osnovne šole in
Vrtca Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s:
1. 53., 58., 92., 94. člen za osnovno šolo
in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 – UPB4) in Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS, št. 129/06), ter 40.
člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05
– UPB2), in sicer:
1. da ima najmanj visokošolsko izo
brazbo,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali za svetovalnega delavca v organizacijski
enoti Osnovne šole in Vrtca,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z
zakonom,
4. ima pridobljeno specialno pedagoško
izobrazbo,
5. ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo,
6. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
7. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
8. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
10. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja
enote Osnovne šole in enote Vrtca v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Ur. l. RS, št 12/96 in 64/01)
ter po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
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Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Zavoda za
gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
1000 Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja OE Osnovne šole in Vrtca«
pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi
kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, originalnim potrdilom Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti v skladu
s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni, ter kandidatovim programom
vodenja organizacijske enote Osnovne šole
in enote Vrtca Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku najkasneje 4
mesece od objave razpisa.
Svet zavoda za gluhe
in naglušne Ljubljana
Ob-3644/07
Svet zavoda »Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno« objavlja javni razpis
za delovno mesto
direktorja Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– izobrazba najmanj šeste stopnje,
– poznavanje značilnosti turizma na območju Občine Cerkno,
– 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– poznavanja dela z računalnikom,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
EU (prednost angleščina in nemščina),
– predložitev programa dela zavoda za
mandatno obdobje,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.
Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi
(fotokopija diplome),
– kratek življenjepis z navedbo delovnih
izkušenj ter fotokopijo delovne knjižice,
– izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
– izjavo o aktivnem znanju tujega jezika,
– program dela zavoda za mandatno obdobje,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS
ali osebnega dokumenta.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici v 20 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno, s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja LTO – ne odpiraj«.
Razpis začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS. Obravnavale se bodo le
pravočasne in popolne vloge.
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati
pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda »Lokalna turistična
organizacija Laufar Cerkno«
Št. 110-40/2007/1
Ob-3645/07
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
višjega svetovalca v Direktoratu za
e-upravo in upravne procese, Sektorju za
upravne procese in odpravo administrativnih
ovir, Oddelku za upravne procese in odpravo administrativnih ovir.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno izvajanje posameznih programov ukrepov vlade na področju odprave
administrativnih ovir,
– samostojna priprava pripomb na predloge predpisov v medresorskem usklajevanju,
– sodelovanje v skupinah za pripravo
boljše zakonodaje na nacionalni in mednarodni ravni,
– sodelovanje pri pripravi sistemskih rešitev za izboljševanje programske aplikacije odprave administrativnih ovir in priprave
ustreznih metodologij,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za 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 »110-40/2007« 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 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. 110-41/2007/1
Ob-3646/07
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 Direktoratu za
e-upravo in upravne procese, Uradu za
informatiko in e-upravo, Sektorju za informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo,
Oddelku za komunikacije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
smer: organizacija, računalništvo, informatika;
– najmanj 4 leta 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 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:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojno opravljanje nalog na področju priprave tehničnih specifikacij za javna naročila,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših strokovnih nalog,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
podlag za razvojne projekte in drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje pri izvajanju strokovnih
nalog na delu delovnega področja sektorja,
– nadzor nad izvajanjem projektov na
infrastrukturi komunikacijskega omrežja državnih organov,
– upravljanje z infrastrukturo komunikacijskega omrežja državnih organov,
– vodenje in sodelovanje v zahtevnih resornih in medresorskih projektnih/delovnih
skupinah.
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.

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

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 »110-41/2007« 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 Marko
Ambrož, tel. 01/478-86-48.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-40/2007-31111
Ob-3647/07
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):
– 5 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
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Št. 23/07
Ob-3648/07
Svet Varstveno delovnega centra Tončke
Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56, na podlagi sklepa 24. seje sveta z dne, 7. 2. 2007 v
skladu z določili Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12I/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC,
127/06 - ZJZP), Zakona o socialnem varstvu
((Ur. l. RS, št. 54/92 (56/92 – popr.), 42/94,
Odl. US: U-I-137/93-24, 1/99 - ZNIDC,
41/99, 60/99, Odl. US: U-I-273/98, 36/00
ZPDZC, 54/00 - ZUOPP, 26/01, 110/02 ZIRD, 2/04 (7/04 – popr.), 21/06, Odl. US:
U-I-116/03-22, 105/06, 114/06 - ZUTPG)) in
Statuta Varstveno delovnega centra Tončke
Hočevar (14., 29., 30., 31. in 32. člen) razpisuje prosto delovno mesto:
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56.,
57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu
in predloži program razvoja zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let in začne
teči, ko bo podano soglasje ustanovitelja k
imenovanju.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, z življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri, programom razvoja zavoda za mandatno obdobje, morajo kandidati poslati po pošti na
naslov: Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana ali
oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8
dneh po objavljenem razpisu. Zaprta ovojnica naj ima oznako »Ne odpiraj – razpis za
direktorja/ico«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave
razpisa.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Ob-3815/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za javne finance v Občinski upravi Občine Braslovče.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovno področje:
– priprava osnutka predloga proračuna,
rebalansa ter nadziranje njegovega izvrševanja v skladu s predpisi,
– priprava finančnega poročila in zaključnega računa,
– priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja financ,
– opravljanje drugih strokovnih nalog z
delovnega področja.
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 obsojeni 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 Braslovče
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 svetovalca za javne finance opravljal v
nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče.
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
svetovalec za javne finance« na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
listu RS, časopisu Novi tednik in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
03/703-84-08.
Občina Braslovče
Št. 1101-18/2007/1
Ob-3816/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za finančni
sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna s
specializacijo ali magisterijem pravne ali
ekonomske smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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 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:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za finančni sistem v Sektorju za
finančni sistem, Župančičeva 3, Ljubljana, v
nazivu podsekretar.
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. 1101-18/2007
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v šestdesetih 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. 01/369-68-80.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-17/2007/1
Ob-3817/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za finančni
sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj za visoko strokovno ali 2 leti in 8 mesecev za
univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi 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.
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Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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 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 4.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:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje,urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za finančni sistem v Sektorju za
finančni sistem, Župančičeva 3, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III.
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. 1101-17/2007 in
navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v šestdesetih 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. 01/369-68-80.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

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:
– 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,
– načrtovanje in izdelava informacijskih
rešitev,
– načrtovanje projektov, spremljanje virov projektov in vrednotenje rezultatov,
– uvajanje standardov, postopkov in metodologij,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Generalnem sekretariatu v Službi za informacijsko tehnologijo, Cankarjeva 18, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III.
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. 1101-19/2007
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v šestdesetih 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. 01/369-61-00.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Št. 1101-19/2007/1
Ob-3818/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Službi za informacijsko tehnologijo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba računalniške, elektrotehnične, matematične,
fizikalne ali druge naravoslovne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 2 leti in 8 mesecev
za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja in izkušnje:
– poznavanje operacijskih sistemov Windows in Unix,
– poznavanje strežniške strojne opreme,
– poznavanje sodobnih računalniških komunikacij,
– poznavanje aktivne in pasivne komunikacijske opreme.
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:
– 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 (v 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 4.alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
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Št. 100-2/2007
Ob-3819/07
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,
Radeče objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja 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 iz-
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kušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz
upravnega postopka. V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit in
izpit iz upravnega postopka, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– priprava predpisov in drugih zahtevnih
gradiv s področja gospodarstva in urejanja
prostora,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov s področja
gospodarstva in urejanje prostora,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
l. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo 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 natečajnega postopka dovoljuje Občini Radeče pridobitev
podatkov iz 3. točke 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 z razpisanim nazivom opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višji naziv pod izpolnjenimi pogoji. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta organih
državne uprave in 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 na naslov: Občina
Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče s pripisom »Javni natečaj - svetovalec
za gospodarstvo – ne odpiraj«, 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:
info@radece.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je bila
opravljena izbira.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Marica Jurkovšek, tel. 03/56-80-805.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Radeče
Št. 110-1/2007
Ob-3820/07
Republika Slovenija – Repubblica di Slovenia, Upravna enota Piran – Unita' amministrativa Pirano objavlja javni natečaj za
zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta:
vodja Oddelka za okolje in prostor.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Delovno področje:
– vodenje oddelka, načrtovanje in organiziranje dela ter usmerjanje in nadzor nad
opravljanjem dela na oddelku,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnih nalog.
K prijavi mora kandidat priložiti naslednje
izjave:
– 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,
– izjava o znanju jezika narodne skupnosti – italijanskega jezika na višji ravni,
– 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 RS, Upravni enoti Piran
pridobitev podatkov iz tretje alineje 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.
Strokovna usposobljenost kandidatov
bo presojana na podlagi izjav priloženih k
prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh zahtevanih izjav, ga v skladu z veljavni predpisi
ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Za kandidata, ki se bo v izbirnem postopku izkazal
kot najbolj strokovno usposobljen, bo organ
od njega zahteval predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti
v uradnih evidencah.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec/-ka II z možnostjo napredovanja
v naziv višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo
sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Piran v Luciji, Obala 114a.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja oddelka za okolje in prostor«, na
naslov Upravna enota Piran, Lucija, Obala
114a, 6320 Portorož, in sicer v roku 15 dni
po objavi na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.piran@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja dobite na tel. 05/67-10-404 (Mateja
Minić Debernardi).
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletnih straneh organa
www.upravneenote.gov.si/piran/. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po
opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 110-0007/2007
Ob-3844/07
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja investicij v Oddelku za okolje
in prostor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
z magisterijem gradbene ali ekonomske
smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 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 katerega 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
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stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katero oseba kandidira, pri čemer se
šteje čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe. Za delovno mesto 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:
– organiziranje, vodenje in nadzor nad
investicijami,
– priprava razpisnih dokumentacij za pridobivanje sredstev iz ministrstev in evropskih skladov,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v
upravnih postopkih na drugi stopnji,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij,
– 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 ter znanje uradnega
in angleškega jezika,
3. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev,
– da 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 Občini Rogaška Slatina
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Vodja investicij opravljal v nazivu
podsekretar.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih 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 me-

vidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopijo diplome,
2. Izjavo o znanju slovenskega jezika in
jezika italijanske narodne skupnosti na višji
ravni ali fotokopijo dokazila o znanju italijanskega jezika,
3. Izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu,
4. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo
potrdila o opravljenem izpitu,
5. Opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ali fotokopijo delovne knjižice oziroma drugega ustreznega
dokazila o delovnih izkušnjah,
6. 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,
7. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, mora izpite opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih oziroma na terenu.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter s poskusnim delom šestih
mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, s pripisom »Prijava na javni
natečaj Višji svetovalec – za investicije. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne
prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje
informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Bogdana Novak, zaposlena
v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel.
št. 05/664-62-09.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Mestna občina Koper

sto vodja investicij, št. 110-0007/2007» na
naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS, Zavodu za
zaposlovanje, tedniku Rogaške novice in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.rogaska@rogaska-slatina.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 Petra Gašparić, tel. 03/818-17-15.
V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, ki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Rogaška Slatina
Ob-3858/07
Mestna občina Koper objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – za investicije.
Opis dela: opravljanje zahtevnejših del
in nalog s področja občinskih investicij, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil
v Samostojni investicijski službi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– računalniška znanja,
– 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 bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
K prijavi z življenjepisom in navedbami
o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti raz-
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Ob-3859/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št.
32/06 – prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
referent-tajnik mestne četrti oziroma
krajevne skupnosti v Mestni četrti Magda-
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lena, v Referatu za mestne četrti in krajevne
skupnosti v Oddelku za splošne in pravne
zadeve Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednja splošna izobrazba,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali
pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katero oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, morajo ta pogoj
izpolniti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Naloge na delovnem mestu so:
– opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu z odlokom
o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
– spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti
ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
– reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti
in krajevnih skupnosti,
– dajanje splošnih informacij strankam,
– sprejemanje pisnih vlog strank,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovnega upravnega izpita,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Maribor
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent-tajnik mestne četrti oziroma
krajevne skupnosti opravljal v nazivu referent III, z možnostjo napredovanja v naziv
referent II in referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva 1, Maribor.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
referent-tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti«, na naslov: Mestna uprava
Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Maribor
Su 20/2007-1
Ob-3869/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta za nedoločen čas:
strokovni sodelavec (5 prostih delovnih
mest za nedoločen čas).
Delovno mesto strokovni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III,
višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek

na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta
delovna mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje tujega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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 z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
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(Uradni list RS, št. 139/06) 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 strokovni sodelavec'' na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-3870/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2), objavlja Občina Sevnica javni
natečaj za prosti delovni mesti v občinski
upravi:
1. Svetovalec v oddelku za gospodarstvo Občinske uprave Občine Sevnica.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za določen čas, čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu, s
polnim delovnim časom.
Delovne naloge:
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja vseh občinskih investicij in razvoja,
– izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic..) z zakonskimi
določili,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– pripravljanje pogodb o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah, …
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– najmanj visoka izobrazba pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja.
2. Svetovalec za gradbene zadeve v
oddelku za okolje in prostor Občinske
uprave Občine Sevnica.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Delovne naloge:
1. zagotavljanje vodenja evidence stavbnih zemljišč,

2. obračunavanje višine komunalnega
prispevka, izdajanje ustreznih odločb, vodenje evidence o izdanih odločbah in plačilih
komunalnega prispevka,
3. izdajanje lokacijskih informacij (promet
z nepremičninami, parcelacije, gradnje …),
4. izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki
je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna
pravica ter uveljavljanje predkupne pravice
občine,
5. opravljanje drugih nalog iz občinske
pristojnosti na področju gradbenih zadev.
6. ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– najmanj visoka izobrazba gradbene, naravoslovne tehnične ali ekonomske
smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo iz delovne knjižice ali druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo
kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkimi življenjepisom naj kandidatki/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/81-61-232
pri Alenki Šintler, vodji splošne službe.
Občina Sevnica
Št. 181-2/2007/1
Ob-3871/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/2006
– UPB2) Uprava Republike Slovenije za

Št.

14 / 16. 2. 2007 /

Stran

997

jedrsko varnost objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
višjega svetovalca (M/Ž) v Oddelku za
analize in obratovalne izkušnje, v Sektorju za jedrsko varnost za opravljanje
strokovnih in upravnih nalog s področja
jedrske varnosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
morajo opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od razporeditve na delovno mesto);
– tečaj iz osnov jedrske tehnologije (kandidati/ke, ki nimajo opravljenega tečaja ga
morajo opraviti najkasneje v roku enega leta
od razporeditve na delovno mesto);
– 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.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje v zahtevnih upravnih postopkih;
– samostojno opravljanje zahtevnejših
nalog.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z doseženo univerzitetno izobrazbo fizikalne, elektrotehnične ali strojne smeri;
– z vsaj dvemi leti dela na delovnem mestu iz področja jedrske ali sevalne varnosti;
– z višjo ravnijo znanja angleškega jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II ali I.
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 Za-
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kona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. 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 Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Železna cesta
16, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 11. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v Oddelku za analize in
obratovalne izkušnje, v Sektorju za jedrsko
varnost, številka: 181-2/2007«, na naslov:
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: snsa@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost http://www.ursjv.gov.si/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Klavdija Globokar, tel. 01/478-71-86.
Uprava Republike Slovenije
za jedrsko varnost
Ob-3872/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in 131/06 – odl. US) Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
1. Referent v Oddelku za javni red
Sektorja za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– najmanj srednjo izobrazbo upravnoadministrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent opravljal v nazivu referent IV
z možnostjo napredovanja v naziv referent
III in referent II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
2. Referent v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo upravnoadministrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– trimesečno poskusno delo.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih
obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,

– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in o plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent opravljal v nazivu referent III
z možnostjo napredovanja v naziv referent
II in referent I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Ljubljana, Sektorja za upravne notranje zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
Prijave pod tč. 1 in tč. 2 morajo vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Ljubljana
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo,
ali imata opravljen ustrezni strokovni izpit za
imenovanje v naziv (strokovni upravni izpit).
V nasprotnem primeru bosta morala izbrana
kandidata strokovni upravni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki
jih pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mesto referent v Oddelku za javni red, št.
110-58/2007« oziroma »za javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto referent v
Oddelku za promet, št. 110-59/2007« na naslov: Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo
o
končanem
natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Ljubljana:
http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Nataša Kotnik (tel. 01/306-31-71).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 110-19/2007-4
Ob-3873/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
–UPB2) Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
logistiko v Ministrstvu za obrambo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne sme biti oseba z dvojnim državljanstvom;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– nima dvojnega državljanstva,
– 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 obrambo
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2), 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. 130/04 – uradno prečiščeno besedilo);
6. pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje v
skladu z 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo), 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. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
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– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« ter
varnostno preverjanje v skladu s 35. členom
Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04
– uradno prečiščeno besedilo).
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, Vojkova cesta 59.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Jože Romšek, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova
2, Ljubljana, tel. 01/472-51-11.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-3874/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Upravna enota Koper, Trg Brolo 4,
6000 Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo petih prostih uradniških delovnih mest:
1. Svetovalec v Upravni enoti Koper,
na Oddelku za upravne notranje zadeve in
delo, vojne invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja – v Referatu za delo, vojne
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja, ki se opravlja v nazivu svetovalec
III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Delovno področje:
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
2. Svetovalec v Upravni enoti Koper,
na Oddelku za upravne notranje zadeve in
delo, vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja – v Referatu za osebna
stanja in migracije, ki se opravlja v nazivu
svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
3. Svetovalec v Upravni enoti Koper,
na Oddelku za upravne notranje zadeve in
delo, vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja – v Referatu za osebna
stanja in migracije, ki se opravlja v nazivu
svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na nižji ravni.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
4. Svetovalec v Upravni enoti Koper, na
Oddelku za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ki se opravlja v nazivu svetovalec
III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti
5. Svetovalec v Upravni enoti Koper, v
Službi za skupne zadeve – Glavni pisarni, ki
se opravlja v nazivu svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
poslovanja,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– izvajanje strokovnega nadzora nad
razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva,
– urejanje dokumentarnega gradiva,
– vodenje najzahtevnejših seznamov in
pregledov,
– sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejših gradiv s strokovnega področja,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

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.
Prijava za posamezna delovna mesta
mora vsebovati:
1. pod zap. št. 1, 2, 3, 4, 5 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. pod zap. št. 1, 2, 3, 4, 5 opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj,
3. pod zap. št. 1, 2, 3, 4, 5 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. pod zap. št. 5 izjavo o opravljenem
strokovnem izpitu oziroma o strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja, iz katere mora
biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat
opravljal izpit in leto opravljanja izpita,
5. pod zap. št. 1, 2, 4, 5 izjavo o znanju
jezika italijanske narodne skupnosti na višji
ravni, oziroma izjavo o zaključenem najmanj
srednješolskem izobraževanju, opravljenem
na območju kjer živi narodna skupnost,
6. pod zap. št. 3. izjavo o znanju jezika
italijanske narodne skupnosti na nižji ravni,
7. pod zap. št. 1, 2, 3, 4, 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,
8. pod zap. št. 1., 2., 3., 4., 5. izjavo, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Koper pridobitev podatkov iz 7. 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 pod zap. št. 1, 2, 3, 4 in 5 opravljal v
nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv II in I. Z izbranimi kandidati bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Upravne
enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.
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
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(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
pod zaporedno št. 1 – svetovalec, številka
110-12/2007«, »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto pod zaporedno
št. 2 – svetovalec, številka 110-13/2007«,
»za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto pod zaporedno št. 3 – svetovalec, številka 110-14/2007«, »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pod zaporedno št. 4 – svetovalec, številka
110-11/2007«, »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto pod zaporedno
št. 5 – svetovalec, številka 110-10/2007« na
naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, 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.koper@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Elida Horvatič, tel. 05/663-76-48.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Koper
Ob-3875/07
Center za socialno delo Žalec, Mestni
trg 5, 3310 Žalec, na podlagi sklepa sveta
zavoda z dne 30. 1. 2007 razpisuje delovno
mesto:
direktorja zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje po 56., 57. in
69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSVUPB2, Ur. l. RS, št. 3/07), in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije in teološke
smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri-smer delovne
terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit za delo
na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alinee je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki
nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naslovijo kandidati na Center za socialno

delo Žalec, Mestni trg 5, 3310 Žalec, z oznako »za razpisno komisijo«, v roku 8 dni od
dneva objave.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku določenim z zakonom.«
Center za socialno delo Žalec
Št. 033-0001/06-026/10
Ob-3877/07
V skladu s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
32/06-UPB2) in 49. členom Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 2/99) župan Občine Preddvor objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višjega referenta za gospodarske javne službe.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent III, II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu višji referent III.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje za
zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba
gradbeno-tehnične ali družboslovne smeri,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom (poznavanje dela s programskimi orodji
Word in Excel),
– vozniški izpit B kategorije.
Kratek opis nalog:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– vodenje po odloku o režijskem obratu.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z opravljenim strokovnim upravnim izpitom
in tisti, ki bodo izkazali reference za delovne izkušnje na področju urejanja prostora,
gospodarskih javnih služb oziroma gradbeništva.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s štirimesečnim poskusnim delom. Izbran kandidat/ka bo delo
opravljal/a praviloma na sedežu Občine
Preddvor, Dvorski trg 10 v Preddvoru.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni Iist RS, št. 32/06-ZJU2)
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
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
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po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Carinski upravi RS
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih
evidenc.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kjer naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine,
ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 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.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, s
pripisom »javni natečaj – višji referent«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na Občini Preddvor, tel.
04/275-10-00.
Občina Preddvor
Ob-3878/07
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 Davčnem uradu Ljubljana
1. Davčni/-a kontolor/-ka v referatu za
odmero in kontrolo malih pravnih 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 zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
2. Svetovalec/-ka v oddelku za davčno
knjigovodstvo.
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,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na prvi stopnji,
– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami s področja knjigovodstva.
Na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Center
3. Davčni/-a kontolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje 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. 2
in 2-mesečnim poskusnim delom za delovni
mesti pod št. 1 in 3.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 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.
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 in 2: DURS, DU Ljubljana,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na
gp.durs-lj@gov.si,
– pod št. 3: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Center, Adamič Lundrovo
nabrežje 2,1000 Ljubljana ali na gp.durslj@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 natečaja se lahko obrnete na Marjano Obermajer,
tel. 01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Ob-3879/07
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06)
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni
upravi RS;
Na Davčnem uradu Koper
Direktor/-ica Davčnega urada.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske, pravne ali druga
ustrezna smer,
– 8 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – sekretar/-ka, ki se lahko skrajšajo za
tretjino v primeru opravljenega magisterija,
doktorata oziroma zaključenega specialističnega študija.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Želena znanja in sposobnosti:
– znanja vodenja in upravljanja v javni
upravi,
– sposobnost strateškega načrtovanja,
– komunikacijske veščine,

– sposobnost nastopanja v javnosti.
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 davčne uprave.
Opis nalog:
– predstavljanje in zastopanje urada,
– načrtovanje, organiziranje in nadziranje opravljanja dela,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– odločanje o zadevah z delovnega področja,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih in davčnih postopkih,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte.
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
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o osnovni ravni znanja
tujega jezika,
4. pisno izjavo o višji ravni znanja jezika
narodne skupnosti,
5. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a.
Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
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.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Davčnega urada
Koper.
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: DURS, GDU, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana ali na gp.durs-gdu@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 natečaja se lahko obrnete na Marino Vodopivec,
tel. 01/478-29-18.
Davčna uprava RS
Št. 100-0002/2007
Ob-3936/07
Na podlagi določil 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
32/06 – UPB2, 62/06, 68/06, 131/06) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno
mesto na položaju
direktor občinske uprave Občine Žirovnica.
Za delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu
podsekretar.
Opis del in nalog:
– neposredno vodenje občinske uprave,
organiziranje in koordiniranje dela delavcev
uprave,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– predlaganje sistemizacije delovnih
mest v občinski upravi,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog občinski upravi,
– izdaja odločb v upravnih postopkih na
prvi stopnji,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– izvajanje nalog na področju varstva
pred naravnimi nesrečami,
– druge naloge po pooblastilu in nalogu
župana.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne, upravne, ekonomske
ali druge družboslovne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika (angleški ali nemški),
– znanje dela z računalnikom.
Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost
odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 5 let s polnim
delovnim časom.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga
predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku enega
leta od dneva sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata 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,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da 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 Občini Žirovnica pridobitev podatkov iz tretje, četrte in pete alineje 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.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Žirovnica,
Breznica 3, 4274 Žirovnica.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 15
dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto direktorja občinske uprave« ali na elektronski
naslov: obcina@zirovnica.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletni strani Občine Žirovnica, www.zirovnica.si.
Občina Žirovnica bo obravnavala samo
pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/580-91-00
ali 04/580-91-13 (Monika Kusterle).
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V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občina Žirovnica
Ob-3937/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest
1. Svetovalec v Referatu za neposredna plačila – površine, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
kmetijske, ekonomske ali družboslovne
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv na področju neposrednih plačil v kmetijstvu;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja neposrednih plačil;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na področju neposrednih plačil;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na izvajanje ukrepov iz naslova neposrednih
plačil v kmetijstvu – ukrepi iz naslova neposrednih plačil na površino.
Pri prijavi se sklicujte na št. 1100-4/2007.
2. Svetovalec v Referatu za neposredna plačila – živali, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
kmetijske, ekonomske ali družboslovne
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
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– 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.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv na področju neposrednih plačil v kmetijstvu;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja neposrednih plačil;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na področju neposrednih plačil;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na izvajanje ukrepov iz naslova neposrednih
plačil v kmetijstvu – ukrepi iz naslova neposrednih plačil na živali.
Pri prijavi se sklicujte na št.
1100-3/2007.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega
postopka). V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih opraviti v roku
enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati, ki ne bodo imeli opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka ne
bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Prijava za obe delovni mesti 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in
veščin kandidata.
Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu svetovalec opravljala v nazivu
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala 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 1100-3/2007
oziroma številka 1100-4/2007«, ali na elektronski naslov dunja.pejic@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na
spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/. O
izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar
Podgoršek, tel. 01/478-92-62.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 0037/2007
Ob-3943/07
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, Radovljica, na
podlagi 34. člena Statuta Dom dr. Janka Benedika Radovljica razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo direktorja/direktorice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, v
skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 36/04 – UPB in
105/06) in mora predložiti svojo vizijo dela
doma.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili in
vizijo dela doma pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Dom dr. Janka Benedika
Radovljica, Šercerjeva 35, 4240 Radovljica, z oznako »Za Svet doma – razpis za
direktorja«.
Svet Doma dr. Janka Benedika
Radovljica
Št. 110-39/2007/1
Ob-3951/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta

podsekretarja v Direktoratu za eupravo 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 pravne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Za delovno mesto podsekretar se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z
magisterijem, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– 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,
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– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za 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 (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
podsekretar, številka »110-39/2007« 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 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. 1102-08/2007/3
Ob-3957/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta:
vodja sektorja za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se lahko opravlja v
dveh zaporednih nazivih: podsekretar in se
kretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem smer računalništvo, informatika ali druge ustrezne tehnične smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– 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 katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Kratek opis delovnega mesta:
– vodenje in koordiniranje dela sektorja
za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo;
– neposredna pomoč generalnemu direktorju pri vodenju strokovnih nalog na področju informacijske infrastrukture in tehnologije (IKT);
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv s področja IKT;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte s področja IKT;
– načrtovanje, usmerjanje in nadzorovanje dela sektorja;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč generalnemu direktorju pri zagotavljanju razvoja organizacije;
– odločanje v zadevah s področja dela
sektorja za katere je pooblaščen;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela sektorja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in 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;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije 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.
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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 in štirimesečnim
poskusnim delom.
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 (Uradi list
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma
dokazil in pogovora s kandidati ter s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z:
– delovnimi izkušnjami na položajnih delovnih mestih;
– izkušnjami z upravljanjem razvojnih in
podpornih aktivnosti IKT;
– poznavanjem standardov, metodologij
in dobrih praks s področja razvoja programske opreme in IKT podpore (ITIL, CMMi,
Storitveno – usmerjena arhitektura).
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
vodja sektorja, številka: »1102-08/2007«, na
naslov: Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS
in 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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa mag. Erna
Miklič, tel. 01/234-06-62.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 98/2007
Ob-3981/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – UPB2, 21/06, 23/06,
62/06, 68/06 in 131/06; v nadaljevanju: ZJU)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja Sektorja za investicije in javna
naročila.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti 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 ZJU opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega
postopka mora kandidat opraviti pred vodenjem in odločanjem v upravnih postopkih na
prvi in drugi stopnji.
Delovno področje:
– neposredna pomoč ministru pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v
upravnih postopkih na drugi stopnji;
– vodenje sektorja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence;
5. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj v primeru, da bo izbran, opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št.
50/06 – UPB2).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja Sektorja za investicije in javna
naročila opravljal v nazivu podsekretar z
možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe
o postopku za zasedbo delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
vodja Sektorja za investicije in javna naročila, št. 103-13/2007«, na naslov: Ministrstvo
za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si).
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na
tel. 01/478-60-26.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Št. 97/2007
Ob-3982/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – UPB2, 21/06, 23/06,
62/06, 68/06 in 131/06; v nadaljevanju: ZJU)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec (Sektor za razvoj in
koordinacijo sistema zdravstvenega varstva).
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 priprav-

ništva 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;
– 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.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec v Sektorju za razvoj
in koordinacijo sistema zdravstvenega varstva opravljal v nazivu višji svetovalec II z
možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe
o postopku za zasedbo delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
višji svetovalec v Sektorju za razvoj in koordinacijo sistema zdravstvenega varstva,
št. 103-12/2007«, na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si).
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na
tel. 01/478-60-26.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Št. 0/213
Ob-3987/07
Na podlagi 22., 23., 24. in 25. člena Statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in sklepa
s seje sveta z dne 7. 2. 2007, svet zavoda
Zdravstvenega doma Trbovlje razpisuje
direktorja Zdravstvenega doma Trbovlje za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo medicinske,
pravne ali ekonomske smeri ter pridobljena znanja iz zdravstvenega managamenta
oziroma, da je specialist medicinskih strok,
ki se opravljajo v Zdravstvenem domu Trbovlje,
– da ima 5 let delovnih izkušenj v svoji
stroki,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela.
Kandidati naj svoje prijave opremijo z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici
z oznako »za razpis« in jih pošljejo na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Trbovlje
Su 010603/2007
Ob-4230/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Grosupljem, Adamičeva 6, na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta za nedoločen čas
strokovni sodelavec (eno delovno mesto).
Delovno mesto strokovni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III,

višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, izbrani kandidat bodo
naloge opravljal v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– dve leti 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 pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU):
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– 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 pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravne postopku. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Grosupljem.
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 strokovnega sodelavca'' na naslov: Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, Urad predsednika-,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/788-83-13.
Okrajno sodišče v Grosupljem
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Druge objave
Št. 85/07
Ob-3986/07
Ministrstvo za kulturo objavlja
javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih
prispevkov iz naslova knjižničnega
nadomestila
Ministrstvo za kulturo RS poziva avtorje s področja knjige, glasbe, filma, ilustracije in fotografije, da na spletni strani
http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih
knjižnicah v letu 2006, ki so skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Ur. l. RS, št. 42/04; v nadaljevanju Pravilnik)
predmet knjižničnega nadomestila. Avtorje
pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih za popravke obrnejo
na najbližjo splošno knjižnico ali (v primeru
raziskovalcev) na knjižnico, ki ureja njihovo
bibliografijo. Vsa morebitna vprašanja v zvezi
z izborom gradiva za sezname ter v zvezi s
številom izposoj za nadomestilo lahko naslovijo na IZUM na naslov: cobisservis@izum.si.
Rok za pripombe je 3. 4. 2007.
Ministrstvo bo na podlagi 9. člena Pravilnika 13. 4. 2007 na svoji spletni strani
in na spletni strani IZUM-a objavilo dokončen seznam avtorjev, ki so upravičeni do
knjižničnega nadomestila. Ta seznam, ki ga
minister za kulturo potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za izplačilo sredstev upravičencem.
Avtorji, ki so bili v letu 2004, 2005 ali
2006 upravičeni do knjižničnega nadomestila in so to pravico uveljavili, so že vključeni
v bazo podatkov, zato bodo avtomatično
prejeli obvestilo o pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo pozvani, da preverijo svoje
podatke in ministrstvu sporočijo morebitne
spremembe.
Ministrstvo poziva vse avtorje, ki bodo
upravičeni do knjižničnega nadomestila in
bodo prvič uveljavljali to svojo pravico, da po
13. 4. 2007, tj. po objavi dokončnega seznama, na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo »Identifikacijski
obrazec« v elektronski obliki. Tako izpolnjen
obrazec morajo nato izpisati in potrditi z lastnoročnim podpisom ter ga najkasneje do
30. 9. 2007 posredovati na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3822/07
Upimo d.o.o. v stečaju na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. St 131/2002 z dne 2. 2.
2007 objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
Prodaja se nepremičnina – zemljišče na
lokaciji k.o. Lanišče, vložek št. 2039 v izmeri
28.635 m2, parcelne številke: 2504/2, 2504/6,

2504/8, 2504/9, 2504/10, 2504/11, 2504/12,
2504/13, 2504/14, 2504/15, 2504/16.
Ponujena cena znaša 348.920 EUR.
Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku na način javnega zbiranja
ponudb. Na naroku za odpiranje ponudb
bo možno zviševanje cene, pri čemer bodo
imeli možnost zviševati ceno le ponudniki, ki
bodo pravočasno vplačali varščino in pravilno in pravočasno poslali ponudbo.
– Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati naziv kupca, njegov
točen naslov, ponujeni znesek in ponudba
mora biti podpisana s strani pooblaščene
osebe za zastopanje.
– Na zaprti ovojnici mora biti oznaka »ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb«.
– Ponudba mora prispeti na naslov: Melita Butara – stečajna upraviteljica, Fintim
d.o.o. Ljubljana, Leskoškova 9E.
– Ponudbi mora biti priložen sklep o registraciji družbe, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba, ter notarsko overjena izjava,
da ni oseba iz 153. člena ZPPSL.
– Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele do vključno 12. 3. 2007 do
12. ure.
– Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene, ki se vplača na TR
stečajnega dolžnika št. 27000-0000024525
pri Factor banki d.d. Ljubljana in predložiti
dokazilo o vplačilu varščine najkasneje na
naroku za odpiranje ponudb.
– Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevanih sestavin oziroma podatkov ali ne bodo
prispele pravočasno, se ne bodo upoštevale, morebitna vplačana varščina pa se bo
ponudniku vrnila.
– Neuspelim ponudnikom se varščina
vrne v 8 dneh od dne odpiranja ponudb in
se ne obrestuje.
– Nepremičnina se prodaja na način »videno kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake.
– V prodajno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, stroške prenosa lastninske pravice nosi kupec in ravno tako
kupec uredi vpise v zemljiško knjigo.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni od prejema obvestila o
izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe.
– Lastninska pravica preide na kupca z
dnem plačila celotne kupnine.
– Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3.
2007 ob 14. uri v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana v I.
nadstropju dvorana št. 5.
– Za vse informacije in dogovore glede ogleda nepremičnine kličite na tel.
01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne
od ponedeljka do petka.
Upimo d.o.o. v stečaju
stečajna upraviteljica
Melita Butara

Ob-4098/07
Elektrokovina d.o.o. – v stečaju, Tržaška
cesta 23, 2000 Maribor, objavlja na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, opr.
št. St 193/93 z dne 31. 1. 2007
prodajo z zbiranjem ponudb,
in sicer so naprodaj obveznice Republike Irak v vrednosti 1,008.522,46 USD, ki so
bile izdane za terjatve stečajnega dolžnika
v znesku 2,241.080,63 USD.
Obveznice bodo izplačane v 16 polletnih
obrokih, prvi dospe v plačilo 15. 7. 2020.
Najnižja cena znaša 200.000 USD in jo
kupec lahko plača tudi v EUR.
Stroške v zvezi s prodajno pogodbo,
davke in morebitne obveznosti iz naslova
deponiranja obveznic do višine 3.500 USD
plača kupec.
Kupec mora plačati kupnino ali v roku 15
dni ali v roku 3 mesecev in jo v tem primeru
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo
v roku 15 dni, oboje od sklenitve prodajne
pogodbe, le-to pa skleniti v 15 dneh po prejemu poziva k sklenitvi pogodbe.
Ponudbe je treba poslati v roku 21 dni po
obvestilu o prodaji v Uradnem listu Republike Slovenije na Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14. Na kuverto je treba napisati, da se ne sme odpirati
in da je v njej ponudba, ki se nanaša na
prodajo premoženja z zbiranjem ponudb v
zadevi Elektrokovina d.o.o. – v stečaju (opr.
št. St 193/93).
K ponudbi je treba priložiti dokazilo o plačilu varščine v znesku 5% najnižje cene (lahko v EUR), ki se plača na transakcijski račun
stečajnega dolžnika št. 04515-0000614809
pri Novi KBM d.d., Maribor.
Stečajni dolžnik ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Informacije o premoženju, ki se prodaja, je možno dobiti pri stečajni upraviteljici
vsak delovni dan med 9. in 12. uro na tel.
041/633-023.
Elektrokovina d.o.o. – v stečaju
Ob-3821/07
Emona blagovni center d.d., Ljubljana
– v likvidaciji, Cesta Ljubljanske brigade 9a,
Ljubljana objavlja
ponovni poziv delničarjem
Glede na to, da je bil na skupščini družbe na seji 19. 12. 2006 sprejet sklep o delni
razdelitvi razpoložljivega premoženja družbe, delničarje, ki še niso sporočili številke
bančnega računa, davčne številke ali drugih morebiti spremenjenih osebnih podatkov, potrebnih za izplačilo kapitala, ponovno prosimo, da potrebne podatke čim prej
pisno posredujejo na sedež družbe, sicer
izplačila ni moč izvršiti.
Likvidacijski upravitelj
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2007-2
Ob-3823/07
Pravila sindikata zavoda Centra za sluh
in govor Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 7. 6. 1993, pod zaporedno številko 143
in nadaljnjimi spremembami, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne
19. 9. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata zavoda SVIZ, z dne 19. 9. 2006,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Center za sluh in govor Maribor,
skrajšano: SVIZ Center za sluh in govor
Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru,
Vinarska ulica 6.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 1, z dne 2. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-11/2007
Ob-3824/07
Pravila o delovanju Sindikalne enote
Zdravstveni dom Velenje, sprejeta na volilni skupščini dne 30. 11. 2006, se shranijo
pri RS Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 101, dne 5. 2. 2007.
Št. 101-2/2007-2
Ob-3825/07
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole
Maks Durjava, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
31. 5. 1993, pod zaporedno številko 108,
so bila spremenjena in sprejeta na zboru
sindikata dne 12. 1. 2007 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z
dne 12. 1. 2007, prav tako je bil na zboru
sindikata dne 20. 9. 2006 spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Osnovna šola Maksa
Durjave Maribor, skrajšano: SVIZ OŠ Maksa Durjave Maribor, s sedežem sindikata
v Mariboru, Ruška 15.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 2, z dne 2. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-1/2007-2
Ob-3847/07
Pravila Območnega odbora SVIZ Posavje, Šolska ul. 1, Krško, ki ga zastopa
predsednica Marija Žgavc, matična številka 1466534, ki so bila sprejeta dne 13. 12.
2006, se vzamejo v hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Krško pod zap. št. 83.
Št. 101-1/2007-301
Ob-3848/07
1. S sklepom izvršnega odbora sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti z dne

24. 1. 2007 je bilo spremenjeno ime sindikata iz Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti, okrajšano ime: SVIZ OŠ Sladki vrh
(staro ime) v Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture (novo ime).
2. Novo ime sindikata glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, okrajšano ime: SVIZ OŠ Sladki vrh.
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 22 z dne 6. 2. 2007
pri Upravni enoti Pesnica.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata je
1115227.
Št. 101-3/2007-2
Ob-3849/07
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole
Rado Robič, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
31. 5. 1993, pod zaporedno številko 105, so
bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 22. 1. 2007 in odslej nosijo naziv:
Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 22. 1.
2007, ko je bilo spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola Rada Robiča
Limbuš, skrajšano: SVIZ OŠ Rada Robiča
Limbuš, s sedežem sindikata v Limbušu,
Limbuška cesta 62.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 3, z dne 6. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-9/2007-2
Ob-3958/07
Pravila sindikata zavoda Živilske šole
Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 1. 6.
1993, pod zaporedno številko 111 in nadaljnjimi spremembami, so bila spremenjena
in sprejeta na zboru sindikata dne 17. 1.
2007 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata
zavoda SVIZ, z dne 17. 1. 2007, ko je bilo
spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata,
ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Živilska šola Maribor, skrajšano: SVIZ Živilska
šola Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Park mladih 3.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
od zaporedno številko 9, z dne 7. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-7/2007-2
Ob-3959/07
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole
Ivan Cankar, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
31. 5. 1993, pod zaporedno številko 107,
so bila spremenjena in sprejeta na zboru
sindikata dne 18. 12. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z
dne 18. 12. 2006, ko je bilo spremenjeno in

sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Osnovna šola Ivana
Cankarja Maribor, skrajšano: SVIZ OŠ Ivana Cankarja Maribor, s sedežem sindikata
v Mariboru, Cankarjeva ulica 5.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 7, z dne 7. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-6/2007-2
Ob-3961/07
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole
Miklavž na Dravskem Polju, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, dne 11. 11. 1993, pod zaporedno
številko 185, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 12. 12. 2006 in
odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda
SVIZ, z dne 12. 12. 2006, ko je bil spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Osnovna
šola Miklavž na Dravskem Polju, skrajšano: SVIZ OŠ Miklavž na Dravskem Polju,
s sedežem sindikata v Miklavžu na Dravskem Polju, Cesta v Dobrovce 21.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 6, z dne 7. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-5/2007-2
Ob-3962/07
Pravila sindikata Cestnega podjetja
Maribor, ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka,
141-10-245/93-0800-11, z dne 28. 12. 1993
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 245, z dne 28. 12.
1993, se z dnem 7. 2. 2007 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-4/2007-2
Ob-3963/07
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole
Duplek, Spodnji Duplek, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 30. 11. 1993, pod zaporedno številko
217 in nadaljnjimi spremembami, so bila
spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 10. 1. 2005 in odslej nosijo naziv:
Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 10. 1.
2005, prav tako je bilo na zboru sindikata
dne 29. 1. 2007 spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Duplek, skrajšano: SVIZ OŠ Duplek, s sedežem sindikata v
Sp. Dupleku, Korenska cesta 31.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 4, z dne 7. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3826/07
Ime medija: Skupni televizijski program občin Destrnik, Dornava, Gorišnica
in Markovci skupni program – SIP TV.
Firma in sedež izdajatelja: Veselič Branko s.p., Markovci 43, 2281 Markovci.
Matična št.: 5100393; ID: SI50694570.
Odgovorna oseba izdajatelja: Veselič
Branko.
Ime in priimek odgovornega urednika:
Veselič Branko.
Sedež uredništva oziroma odgovornega
urednika: Dornava 116d, 2252 Dornava.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški delež: Branko Veselič, Dornava
116d, 2252 Dornava.
Člani organa upravljanja in nadzornega
organa: Jože Bezjak, Miran Čeh, Luka Huzjan, Vekoslav Čagran, Janez Meško, Janez
Merc.
Ob-3827/07
Ime medija: Denar Revija o davkih.
Izdajatelj: MFB Consulting d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Biserka Ošlaj Omahen, Krivec 4, Ljubljana (100%).
Uprava izdajatelja: Biserka Ošlaj Omahen.
Ob-3828/07
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, 1330 Kočevje, 42%, Vlašič Dušan, Breg
9a, 1332 Stara Cerkev, 20%, Kosten Andrej,
Breg 12, 1332, Stara Cerkev, 29%.
Organi upravljanja: Skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor in glavni urednik: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Ob-3829/07
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Vir financiranja: naročnina, prodaja oglasnega prostora.

Lastniki z najmanj 5% kapitala: Jasna
Slapničar Korsika, Bojan Korsika.
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Št. 028/2007
Ob-3845/07
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Dunajska cesta 51,
Ljubljana.
Mediji izdajatelja: Mladina in Monitor.
Odgovorna oseba izdajatelja: Andrej Klemenc, direktor družbe.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Robert Botteri, Miha Štamcar (predsednik),
Branimir Štrukelj, Borut Rismal.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja splošno-informativnega tiskanega
dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa: Nežmah Bernard, V Dovjež
18, Ljubljana (6,92%); Botteri Robert, Jakčeva 22, Ljubljana (6,92%); Delo TČR d.d.,
Dunajska cesta 5, Ljubljana (7,53%); Miha
Štamcar, Malenškova 5, Ljubljana, (10,74%);
Factor Leasing d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana
(18,77%); Klemenc Andrej, Ulica Gubčeve
brigade 39, Ljubljana (14,45%).
Ob-3944/07
Ime medija: Revija X.
Izdajatelj: Uniplet Seme k.d., C. v Bevče
13, 3320 Velenje.
Lastnika: komanditist: Seme Gregor, C.
v Bevče 13, Velenje, komplementar: JamerSeme Jožica, C. v Bevče 13, Velenje.
Ob-3953/07
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Paam invest, d.o.o. Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj: 21,26%,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj:
10,59%,
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana:
10,00%,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva ulica 6, Ptuj: 9,38%.

Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andrej Hladnik
– predsednik, Marijan Pongrac – član, Majda Goznik – članica.
Ob-3954/07
a) Firma in sedež pravne osebe, ki ima
v premoženju najmanj pet odstotni delež
Styria Wochenzeitungs & Beteiligungs
GmbH&Co KEG, Belgiergasse 3, Graz, Avstrija.
b) Imena članov uprave:
– Dolar Sani, direktor,
– Schoass Helmut, direktor,
– Zikulnig Dietmar, direktor.
Ob-3955/07
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, Marketing magazin, Golden
drum magazine, Grafičar, Mag.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5% delež:
– Pivovarna Laško, d.d. 24,99%,
– Slovenska odškodninska družba, d.d.
11,72%,
– Infond Holding, d.d. 10,68%,
– Probanka d.d. 9,99%,
– Infond ID, d.d. 9,17%,
– Maksima ID, d.d. 7,80%,
– Kapitalska družba, d.d. 6,17%.
Ob-3956/07
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Ime medija: Večer, 7dni, Naš dom, Vroči Kaj in vecer.si.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,9392%),
– Delo, d.d., Dunajska 5, Ljubljana
(19,9981%),
– Infond Holding, d.d., Titova cesta 2A,
Maribor (51,5219%),
– Leykam tiskarna, d.o.o., Miklavška c.
61, Hoče (7,1447%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998%).
Uprava: direktor Milan Predan.
Nadzorni svet: Boris Novak, Vida Perko,
Stanko Brglez, Matjaž Rutar, Petrina Šebart
Žižek in Borko De Corti.
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3830/07
Občinski svet Občine Slovenske Konjice
je na svoji 27. seji dne 20. 12. 2001 sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Javno komunalno podjetje d.o.o.,
Slovenske Konjice iz razloga prenosa kotlovnice Prevrat na Občino Slovenske Konjice v višini 56,550.668,11 SIT (235.981,76
EUR) in prenosa osnovnih sredstev v upravljanju na Občino Slovenske Konjice v
vrednosti 45,488.022,06 SIT (189.818,15
EUR). Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 118,369.000 SIT (493.945,08
EUR) se zmanjša za 102,038.945,64 SIT
(425.800,98 EUR) in po zmanjšanju znaša
16,330.054,36 SIT (68.144,11 EUR).
Na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 se poziva upnike družbe Javno
komunalno podjetje d.o.o., Slovenske Konjice, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
JKP d.o.o. Slovenske Konjice

Sklici skupščin
Ob-3836/07
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia
d.d. uprava družbe in nadzorni svet družbe
sklicujeta
25. skupščino
delničarjev delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
ki bo potekala v torek 20. 3. 2007 ob
10. uri v veliki sejni sobi upravne stavbe
na sedežu družbe Seidlova cesta 5, 8000
Novo mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa po
predlogu sklicateljev. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki predstavljajo kapital.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s podano odstopno
izjavo članice nadzornega sveta Sonje Gole,
ki ji je mandat prenehal z dnem 13. 9. 2006.
Skupščina se seznani, da ostalim članom nadzornega sveta: Sergeju Rusjanu,
Zvonku Ivanušiču in mag. Maji Krumberger,
ki predstavljajo kapital, mandat poteče dne
24. 3. 2007.
Skupščina zaradi podane odstopne izjave in izteka mandata članom nadzornega

sveta imenuje naslednje člane nadzornega
sveta, ki predstavljajo kapital: Sergeja Rusjana, Zvonka Ivanušiča, mag. Majo Krumberger in Jošta Dolničarja.
Člani nadzornega sveta, ki predstavljajo
kapital, se imenujejo za 4 letno mandatno
obdobje od 24. 3. 2007 dalje.
3. Seznanitev skupščine z imenovanjem
članov nadzornega sveta, predstavnikov
delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila, da je svet delavcev izvolil dva člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev,
za naslednje mandatno obdobje.
4. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo
pisno napovedati najpozneje tri dni pred
sejo skupščine. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo najkasneje dne 17. 3.
2007 poslane na sedež družbe s priporočeno pošiljko.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer
bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne
lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino je na voljo na sedežu družbe v oddelku
kadrovsko-pravnih del vsak delovni dan od
9. do 12. ure od dneva sklica pa do dneva
zasedanja skupščine.
Utemeljeni predlogi k točkam dnevnega
reda so v skladu z 298. členom Zakona
o gospodarskih družbah objavljeni tudi na
spletni strani Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto, http://www.zav-tilia.si/si/.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge pošljejo družbi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predlogi
delničarjev, ki družbi ne bodo poslani v tem
roku in bodo dani najkasneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, uro pozneje, to je ob
11. uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia d.d.
uprava družbe

14. skupščino delničarjev,
ki bo dne 19. 3. 2007 ob 12. uri na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki z izdajo novih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital se poveča iz 305,098.000
SIT (1,273.151,39 EUR) za 1,273.151,39
EUR na 2,546.302,78 EUR z izdajo 305.098
navadnih kosovnih delnic druge emisije, ki
dajejo njihovim imetnikom pravice določene
s Statutom delniške družbe Herz, d.d.
Uprava družbe bo na podlagi sklepa o
povečanju osnovnega kapitala objavila pogoje vpisa novih delnic v skladu s 337. členom ZGD-1.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta
družbe Herz d.d. s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala in izda čistopis statuta.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
je delničarjem dano na vpogled na upravi
družbe Herz, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, vsak delavnik od 12. do 14. ure
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 15. 3. 2007 ali
njihovi pooblaščenci katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela najmanj 3 dni
pred skupščino. Prijavi mora biti predloženo
potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa
morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi pisno
utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v roku desetih dni po
sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Herz, d.d.
uprava

Ob-3876/07
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji ter 297. in 298. člena ZGD-1, uprava
družbe sklicuje

15. sejo skupščine
delniške družbe Steklarna Luminos d.d.,
ki bo v torek, dne 20. marca 2007 ob 11.
uri, na sedežu družbe v Slovenski Bistrici,
Ljubljanska cesta 35, z naslednjim dnevnim
redom:

Ob-3942/07
Na podlagi 295. člena ZGD-1 ter 5. in 6.
poglavja Statuta družbe Steklarna Luminos
d.d., Ljubljanska cesta 35, Slovenska Bistrica, sklicuje uprava družbe
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje
dva preštevalca glasov, notarja za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.
2. Predlog glavnega delničarja družbe
za izključitev manjšinskih delničarjev družbe Steklarna Luminos d.d.
Glavni delničar družbe Steklarna Luminos d.d., Ljubljanska cesta 35, Slovenska
Bistrica, to je družba Trdnjava 1 holding,
finančna družba d.d., 3000 Celje, Kocenova
2a, ki je imetnik 385.120 delnic družbe Steklarna Luminos d.d., Ljubljanska cesta 35,
Slovenska Bistrica, kar predstavlja 95,48%
osnovnega kapitala družbe, skladno z določili 384., 385 in 386. člena ZGD-1, predlaga
skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa 2.1.
Skupščina je, na predlog glavnega delničarja družbe Steklarna Luminos d.d.,
Ljubljanska cesta 35, Slovenska Bistrica,
to je družba Trdnjava 1 holding, finančna
družba d.d. 3000 Celje, Kocenova 2a, ki je
imetnik 385.120 delnic družbe Steklarna
Luminos d.d., Ljubljanska cesta 35, Slovenska Bistrica, kar predstavlja 95,48%
osnovnega kapitala družbe, sklenila, da
se 18.230 delnic preostalih, manjšinskih
delničarjev, prenese na glavnega delničarja, družbo Trdnjava 1 holding, finančna
družba d.d. 3000 Celje, Kocenova 2a, za
plačilo denarne odpravnine, ki jo bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, katero bo izplačal
glavni delničar v skladu z določili 285. člena ZGD-1 znaša 3,045 EUR za eno delnico (ca. 729,65 SIT). Cena je določena na
podlagi najvišje cenitve družbe KPMG in je
enaka ceni, ki jo je glavni delničar plačal za
eno delnico ob nakupu delnic.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register in upoštevajoč
število delnic v delniški knjigi družbe, ki se
vodi pri KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine
družbe Steklarna Luminos d.d., upravi družbe skladno z določili drugega odstavka 385.
člena ZGD-1 predložil izjavo banke NLB d.d.
s katero banka solidarno odgovarja za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da
bo nemudoma po vpisu delnic v register,
manjšinskim delničarjem plačal odpravnino
za pridobljene delnice.
Delničarji si lahko dokumente iz tretjega
odstavka 386. člena ZGD-1 ogledajo na sedežu družbe pred zasedanjem skupščine.
Predlog sklepa 2.2.
Skupščina pooblašča direktorja družbe,
da v skladu z določili 387. člena ZGD-1 izvede vse potrebno za prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Prijava in 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
je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje
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tri dni pred zasedanjem skupščine in v korist
katerih so vknjižene delnice v delniški knjigi
na dan 10. 3. 2007.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sedežu družbe
najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak dan od 9. do 13. ure v prostorih uprave na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Steklarna Luminos d.d.
direktor
Darko Boršič
Ob-3980/07
Uprava družbe Strenia d.d., Kavčičeva
66, Ljubljana sklicuje
11. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek dne 19. marca 2007
ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje dr. Aleš Musar, za
preštevalki glasov pa Nada Seršen in Majda
Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Uvedba kosovnih delnic in preračun
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 2:
Spremenita se sedma in osma točka
statuta družbe, tako da se v celoti pravilno
glasita:
»Sedmič
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1,580.145,22 EUR in je razdeljen na
378.666 delnic.
Osmič
Vse delnice so navadne prosto prenosljive kosovne delnice, izdane v nematerializirani obliki.
Vsaka delnica daje imetniku naslednje
pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe, izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev in pooblastilo nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: osnovni kapital družbe se poveča z novimi vložki iz
1,580.145,22 EUR za 599.334,61 EUR na
2,179.479,83 EUR.
Predlog sklepa št. 3.2: povečanje se izvede z izdajo 143.622 novih navadnih kosovnih delnic. Delnice so prenosljive skladno z določili statuta. Vsaka delnica daje
pravico do enega glasu na skupščini družbe, sorazmernega dela dobička in sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Dividende se izplačujejo na
način določen s statutom družbe in sklepom

skupščine o delitvi bilančnega dobička. Delnice tvorijo z že izdanimi delnicami družbe
isti razred. Emisijska vrednost ene delnice je
4,173 EUR, emisijska vrednost vseh novih
delnic pa 599.334,61 EUR.
Predlog sklepa št. 3.3: delnice bo v celoti
prevzela in zanje zagotovila stvarni vložek
v obliki terjatve do družbe po stanju 5. 2.
2007 gospodarska družba IMKO Ljubljana,
d.d., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče. Stvarni vložek predstavlja terjatev do
družbe v višini 599.334,89 EUR, presežek
terjatve nad emisijsko vrednostjo se odpusti. Vrednost stvarnega vložka na dan 1. 3.
2007 je revidirala revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva ulica
30, Ljubljana.
Predlog sklepa št. 3.4: izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa
novih delnic.
Predlog sklepa št. 3.5: delnice morajo
biti v celoti vpisane in vplačane najkasneje 3
delovne dni po sprejemu tega sklepa.
Predlog sklepa št. 3.6: delnice bodo
izdane v nematerializirani obliki po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Predlog sklepa št. 3.7: statut se uskladi
s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
Za ugotovitev dejansko vpisanih in vplačanih delnic in za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine se pooblasti
nadzorni svet družbe.
4. Odobreni kapital in sprememba statuta.
Predlog sklepa št. 4:
Spremeni se deveta točka statuta, tako
da se v celoti pravilno glasi:
»Devetič
Osnovni kapital družbe se lahko poveča
ali zmanjša pod pogoji in na način, kot jih
določa zakon.
Uprava je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu
sprememb statuta, sprejetih na 11. skupščini
družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 odstotkov osnovnega kapitala,
vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 1,089.739,91 EUR (odobreni
kapital), z izdajo do 261.144 novih navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic
za denarne ali stvarne vložke.
Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe in z njo povezanih družb.
Uprava sme s soglasjem nadzornega
sveta v celoti ali delno izključiti prednostno
pravico do novih delnic.
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno
prilagodi statut družbe, tako da se določbe
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.«.
5. Sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa št. 5: na podlagi sprejetih sprememb statuta se določi prečiščeno
besedilo statuta z vsebino, ki je sestavni del
tega sklepa.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, naj-
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kasneje 10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine svojo udeležbo pisno najavili na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Revizijsko poročilo o vrednosti stvarnega vložka iz predloga sklepa 3.3 ter drugo
gradivo za skupščino je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
Strenia d.d.
uprava družbe
Ob-4117/07
Na podlagi 508. člena ZGD-1 in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 9, sklicujem
16. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v petek 23. 2. 2007 ob 12. uri v
sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
cesta 9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagana predsednica skupščine,
zapisnikarica in dve preštevalki glasov. Vab
ljena notarka je prisotna.
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Andreja Peklenk.

c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Jelka Kotar in Irena Lavrič.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Nakup novih poslovnih prostorov.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z analizo stroškov in koristi bodoče rešitve
v zvezi z utemeljenostjo prodaje poslovnih
prostorov in nakupom novih poslovnih prostorov in na tej podlagi daje predhodno soglasje. Skupščina pooblašča direktorja, da
izvede vse posle v zvezi s prodajo poslovnih prostorov in nakupom novih poslovnih
prostorov.
Obrazložitev: na 15. seji je skupščina
družbe sprejela sklep, s katerim je sprejela
Letni načrt poslovanja in plan razvoja družbe za leto 2007 s tem, da mora uprava pred
sprejemom odločitve za prodajo prostorov
in nakup novih skupščini predstaviti analizo
stroškov in koristi bodoče rešitve v primerjavi s sedanjim stanjem, ter na tej podlagi
pridobiti predhodno soglasje.
Gradivo je predloženo.
3. Oblikovanje rezerv za lastne deleže.
Predlog sklepa: preneseni čisti dobiček
iz prejšnjih let v višini 2,500.000 EUR se
razporedi v rezerve za lastne deleže. Skupščina pooblašča direktorja, da izvede vse
posle v zvezi s pridobitvijo lastnih poslovnih
deležev.
Obrazložitev: v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora družba pred pridobitvijo lastnih poslovnih deležev oblikovati
rezerve za lastne deleže.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glaso-
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valno pravico lahko uresničujejo družbeniki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko do 21. 2. 2007, v tajništvu družbe
v Ljubljani, Slovenska cesta 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na seji
skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje,
ko bodo s podpisom na seznamu prisotnih
družbenikov potrdili prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanil druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji dan ob isti uri z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala s prisotnostjo vsaj 5% osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 9, vsak
delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-3938/07
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Uradni list RS,
št. 60/06) SPEM Komunikacijska skupina d.o.o., Agencija Odmev d.o.o., Frontal
d.o.o., družba za komunikacijski management, Futura PR d.o.o., Imelda Ogilvy d.o.o.,
Informa Echo d.o.o., Luna TBWA d.o.o., Pristop d.o.o., Studio 3S d.o.o., Studio Kernel
d.o.o., Vitoma PR Percepcijsko upravljanje
d.o.o. sklicujejo
ustanovno skupščino
Zbornice za odnose z javnostmi
Slovenije,
ki bo dne 19. 2. 2007 ob 15. uri v konferenčni dvorani v Centru Evropa, na Dalmatinovi 4, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. točka: Otvoritev ustanovne skup
ščine.
2. točka: Ustanovitev Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije in sprejem Statuta
Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije.
3. točka: Določitev poslovnega naslova
Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije.
4. točka: Izvolitev predsednika skupščine
Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije.
5. točka: Izvolitev članov Upravnega odbora Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije.
6. točka: Izvolitev članov Nadzornega
odbora Zbornice za odnose z javnostmi
Slovenije.
7. točka: Sprejem programa dela in Finančnega načrta.

8. točka: Določitev višine članarine.
9. točka: Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je v skladu z ZGZ in predlogom Statuta lahko član zbornice, in sicer
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki na trgu samostojno in pretežno opravljajo dejavnost s področja stroke
odnosov z javnostmi in ki s pristopno izjavo
ter dokazili o izpolnjevanju pogojev vstopijo
v ZOJS. Člani ZOJS so lahko tudi iz drugih
gospodarskih panog.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo
tudi zakoniti zastopniki in pooblaščenci v
prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije. Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo vsaj do vključno
12. ure na dan ustanovne skupščine, t.j.
19. 2. 2007 pisno prijavili svojo udeležbo na
naslov pooblaščenke sklicatelja odvetnice
Nine Zidar Klemenčič iz odvetniške pisarne Zidar&Klemenčič, Ozka ulica 3, 3000
Celje.
Popolno gradivo za ustanovno skupščino je bodočim članom Zbornice za odnose
z javnostmi Slovenije na vpogled na sedežu pooblaščenke sklicatelja odvetnice
Nine Zidar Klemenčič iz odvetniške pisarne
Zidar&Klemenčič, Ozka ulica 3, 3000 Celje.
Vsak delavnik od 12. 2. 2007 do vključno
19. 2. 2007 od 9. ure do 12. ure. Dodatne
informacije na tel. 03/49-087-00.
Sklicatelji
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Zavarovanja terjatev
SV 170/07
Ob-4243/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 170/07 z
dne 7. 2. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 4, v izmeri 115,88 m2, v
I. nadstropju stavbe na naslovu Gregorčičeva ulica 18, 2000 Maribor, zgrajene na
parcelah številka 1387 in 1388 katastrska
občina Maribor-Grad, last kreditojemalke
in dolžnice – zastaviteljice Darke Bajec
Ovčar, rojene 17. 1. 1958, stanujoče Gregorčičeva ulica 18, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe številka 699/94 z
dne 9. 2. 1995, sklenjene med njo kot kupcem in med Stanovanjskim skladom Občine Maribor kot prodajalcem; zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung (registrirana zadruga z omejenim
jamstvom), s sedežem Bahnhofstrasse 2,
8430 Leibnitz, Republika Avstrija, enolična
identifikacijska številka 1870777, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnice – zastaviteljice Darke Bajec Ovčar, rojene 17. 1. 1958 in do
dolžnika Jožefa Ovčarja, rojenega 23. 2.
1956 – oba stanujoča Gregorčičeva ulica
18, 2000 Maribor, v višini 17.500 EUR s
pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 5. 2. 2015 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 174/07
Ob-4248/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 174/07 z
dne 9. 2. 2007, je bila nepremičnina –
stanovanje številka 124, v skupni izmeri
54,63 m2, v XII. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Cesta zmage 92,
zgrajenega na parceli številka 2405 katastrska občina Tabor; last zastaviteljice
Alojzije Humek, rojene 29. 3. 1933, stanujoče Cesta zmage 92, 2000 Maribor,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 21. 10. 1993, sklenjene med njo kot
kupcem in med Republiko Slovenijo kot
prodajalcem; zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
matična številka: 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Anice Petovar, rojene 6. 3. 1959, stanujoče Cesta
zmage 92, 2000 Maribor, v višini 54.000
EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 10. 2. 2032 oziroma z
zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 95/07
Ob-4250/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 95/07 z dne 9. 2.
2007, je bilo zastavljeno stanovanje št. 66
v 10. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3B, Jesenice, stoječe na parc. št. 533/45 k.o.
Jesenice, v izmeri 69,28 m2, last zastaviteljev Admirja Sadikovića in Elvire Sadiković – vsakega do 1/2, vse v korist Banke

Sparkasse d.d., matična številka 2211254,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v
zavarovanje denarne terjatve 65.000 EUR
s pripadki.
SV 96/07
Ob-4251/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 96/07 z dne
9. 2. 2007, je bilo dvosobno stanovanje
št. 41, ki se nahaja v 9. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
revolucije 2A, stoječe na parc. št. 518/4
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 61,14 m2,
last zastavitelja Edisa Bahtića, Cesta v
Rovte 7, Slovenski Javornik, Jesenice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 1. 2007 in zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 5. 2. 2007, sklenjene s prodajalcem
Stankom Milosovom, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice - Bank Bilčovs-HodišeŠkofiče, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Ludmannsdorf 33A, Ludmannsdorf/Bilčovs, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 44.000 EUR s
pripadki.
SV 492/06
Ob-4254/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa kreditne pogodbe in
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 492/06 z dne 21. 12. 2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca, je
bila nepremičnina – stanovanje, ki leži v
pritličju stanovanjske hiše v Mežici, Trg
4. aprila 6/b, stoječe na parc. št. 700/1
vpisnem pri vložku št. 806 k.o. Mežica, last
zastaviteljev Čeh Antonije in Čeh Ivana,
vsakega do ½, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, mat. št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT,
s pripadki.
SV 32/07
Ob-4255/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa – sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 32/07 z dne
24. 1. 2007, notarja Janeza Mlakarja iz
Slovenj Gradca, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4, v izmeri 56,03 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu
Glavarstvo 6, Prevalje, stoječi na parc.
št. 20/6.S, vpisani pri vložku št. 176 k.o.
Zagrad, last zastavitelja Kaiser Tomislava do celote, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Cerditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 53.550 CHF.
SV 132/07
Ob-4256/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-132/07 z dne 12. 2.
2007, je bilo stanovanje št. 09, v izmeri
32,06 m2, ki se nahaja v tretji etaži večstanovanjske stavbe Prešernova cesta 22e,
3320 Velenje, šifra katastrske občine 964,
identifikacijska št. stavbe 1444, stoječi na
parceli št. 2692/1, vpisani v vl. št. 327 k.o.

Velenje, last dolžnika Dedič Huseina, roj.
29. 5. 1958, Kardeljev trg 2, 3320 Velenje,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 25. 1. 2007, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 31.000 EUR, s pripadki.
SV 382/2007
Ob-4257/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-382/2007 z dne
13. 2. 2007, je bila nepremičnina z ident.
št. 2636-3874-20 (stanovanje št. 19, v 5.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Linhartova c. 94, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1379, k.o. Bežigrad, skupaj s
kletnim prostorom št. 19, v skupni izmeri 78,46 m2), v solasti zastaviteljev Gašperja Batisa, EMŠO 0905975501038
in Špele Batis, EMŠO 1202975505184,
oba Ljubljana, Linhartova c. 94, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
opr. št. SV-230/2006 z dne 26. 1. 2006,
sklenjene s prodajalcem Francem Petkovškom, Ljubljana, Linhartova c. 94, EMŠO
1603948500752, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 5. 10. 2006, zastavljena v
korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
1000 Ljubljana, Dunajska c. 117, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 215.260,50 CHF v eurski
protivrednosti po referenčnem tečaju ECB
na dan plačila s pripadki.
SV 8/07
Ob-4259/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 8/07 z dne 14. 2.
2007, je nepremičnina, enosobno stanovanje s kabinetom št. 10, v skupni izmeri
35,93 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ob gozdu
10, stoječe na parc. št. 1723/1, vpisani pri
vl. št. 2070, k.o. Pobrežje, katere lastnica
do celote je Petra Balaj, stan. Ob gozdu
10, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 1998, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald,
Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Rama
in Petre Balaj, oba stanujoča Ob gozdu
10, 2000 Maribor, v višini 19.000 EUR s
pripadki.
SV 200/07
Ob-4262/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 200/07 z dne 14. 2. 2007,
je stanovanje – garsonjera št. 5, v izmeri 33,20 m2, v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe označeno z ident. št. 396.ES, ki
stoji na parc. št. 207/7 k.o. Klanec, vpisano pri vl. št. 870, na naslovu Cesta Jaka
Platiše 9, Kranj, last zastavitelja Željka
Rogića, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 31. 1. 2007, sklenjene s prodajalcem
Ilijazem Ametajem, Trg Prešernove brigade 10, Kranj, zastavljeno v korist Bank
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Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 85.950 CHF, z obrestno mero, ki
je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,9% letno, ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
28. 2. 2027.
SV 201/07
Ob-4375/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja,
opr. št. SV 201/07 z dne 14. 2. 2007, je
enosobno stanovanje v izmeri 24,90 m2,
v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Savska cesta 3, Kranj, ki stoji na
parc. št. 397/3 k.o. Kranj, last zastaviteljice
Nazife Bunjaku, Savska cesta 3, Kranj, na
podlagi notarskega zapisa, kupoprodajne
pogodbe SV 23/2007 z dne 29. 1. 2007,
sklenjene s prodajalko Halime Potera, Savska cesta 20, Kranj, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 148.850 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,9% letno, z
rokom vračila v 312 mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo
dne 28. 2. 2033.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 53/2006
Os-3831/07
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 53/2006 z dne 5. 2. 2007 odločilo, da se
stečajni postopek nad do 5. 2. 2007 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom Posredništvo Patkinamala, Bekiroski Amir,
s.p., Župančičeva ul. 11, Piran, matična
številka 1790820, začne in takoj zaključi ter
po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris
samostojnega podjetnika iz registra samostojnih podjetnikov pri Ajpes.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 2007
St 53/2006
Os-3832/07
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Rea Trade, storitve in trgovina d.o.o., Virje 10,
Tržič, bo dne 23. 3. 2007 ob 9. uri v sobi
113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega
sodišča med uradnimi urami.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 2. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 2007
St 18/2005
Os-3833/07
To sodišče obvešča upnike stečajnega
dolžnika PRO-ROOF nebitumenske hidroizolacije d.o.o., Cesta krških žrtev 145,
Krško, da je 1. narok za preizkus terjatev,
razpisan za dne 28. 2. 2007 ob 9. uri, preklican in preložen za nedoločen čas.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 2. 2007
St 157/2005
Os-3834/07
To sodišče je s sklepom St 157/2005
dne 3. 2. 2007 ustavilo nadaljnje vnovčevanje stečajne mase in stečajni postopek
nad dolžnikom Kreditno-hranilno službo
Vigred p.o. – v stečaju, Prešernova 33,
Mengeš, zaključilo.
Premoženje dolžnika, ki obsega terjatve
do dolžnikov se prenese na upnika Deželna
banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007
St 4/2007
Os-3835/07
To sodišče je s sklepom St 4/2007 dne
6. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Procvet, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopstvo, d.o.o., Brnica 49,
Hrastnik, matična številka 5686016, šifra
dejavnosti 52.482.

Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Olga Tanko, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 5. 2007 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007
St 36/2006
Os-3837/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Gradbeništvo Kostadinov, visoke in nizke gradnje k.d.,
Celovška 166, Ljubljana – v stečaju za
dne 26. 3. 2007 ob 13.10 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2007
St 71/2006
Os-3838/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom PIB Security d.o.o., Ljubljana,
Celovška 150 – v stečaju razpisuje 2. narok
za preizkus terjatev, ki bo dne 26. 3. 2007 ob
9.45 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. III/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2007
St 207/2006
Os-3839/07
To sodišče je s sklepom St 207/2006 dne
5. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Alta Trading d.o.o., Gosposvetska
8, Ljubljana, matična številka: 5376700,
vložna številka: 10671700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Marko Drobež, Aljaževa ulica 7, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s so-

dnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2007
St 19/2006
Os-3840/07
Postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Merx Traberg Turizem in gostinstvo
d.o.o., Koroška cesta 47, Dravograd, se
ustavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 2. 2007
St 36/2006
Os-3850/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2006 z dne 7. 2. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Varnost Rival Sistemi varnostna družba
d.d., Trstenjakova 5, Ptuj, matična številka
5174473, šifra dejavnosti 74.600, davčna
številka 39614310.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– G-7, družba za varovanje d.o.o., Špruha 33, Trzin,
– Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
– Pinvest d.o.o., Pod na Hreše 5, Ljubljana,
– A Banka Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana,
– Miro Erzin, Beleharjeva 51, Šenčur, kot
predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 7. 2. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 2. 2007
St 34/2006
Os-3851/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
34/2006, z dne 7. 2. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Brus Star center
obdelave barvnih kovin d.o.o., Lovrenc
na Dravskem Polju 122/e, matična številka
5519144, šifra dejavnosti 27.450, davčna
številka 29440874.
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Odslej firma glasi: Brus Star center obdelave barvnih kovin d.o.o., Lovrenc na Dravskem Polju 122/e – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 4.
2007, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 2.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 2. 2007
St 90/2006
Os-3852/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 90/2006 sklep z dne 5. 2. 2007:
I. To sodišče je dne 27. 11. 2006 ob
12.50 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Vias, Trgovina na veliko d.o.o., Attemsov
trg 23, Gornji Grad, z dne 27. 11. 2006 in
je dne 5. 2. 2007 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Vias, Trgovina na
veliko d.o.o., Attemsov trg 23, Gornji Grad
(matična števika: 5299659, ID št. za DDV:
94589348).
Odslej se firma glasi: Vias, Trgovina na
veliko d.o.o., Attemsov trg 23, Gornji Grad
(matična številka: 5299659, ID št. za DDV:
94589348) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski ter vpis začetka
stečajnega postopka v sodni register pri tem
sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR št. 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00900607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. maja 2007 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 2. 2007
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St 2/2007
Os-3853/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2007 sklep z dne 5. 2. 2007.
I. To sodišče je dne 5. 1. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Alpe-Trans, Prevozništvo, prodaja in druge storitve d.o.o., Stari trg 15, Slovenske
Konjice, ki ga zastopa odv. Vojko Zidanšek
iz Slovenskih Konjic z dne 4. 1. 2007 in je
dne 5. 2. 2007 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Alpe-Trans, Prevozništvo, prodaja in druge storitve d.o.o., Stari
trg 15, Slovenske Konjice (matična številka:
1960270, ID št. za DDV: SI59468165).
Odslej se firma glasi: Alpe-Trans, Prevozništvo, prodaja in druge storitve d.o.o.,
Stari trg 15, Slovenske Konjice (matična številka: 1960270, ID št. za DDV: SI59468165)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93
€) in največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR št. 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00020707).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. maja 2007 ob 14. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 5. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 2. 2007
St 91/2006
Os-3854/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 91/2006 sklep z dne 5. 2. 2007:
I. To sodišče je dne 1. 12. 2006 ob 13.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Val
Grosist trgovina in storitve d.o.o., Paka
pri Velenju 39/g, Velenje, z dne 30. 1. 2006
in je dne 5. 2. 2007 ob 11. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Val Grosist trgovina in storitve d.o.o., Paka pri Velenju 39/g,
Velenje (matična številka: 1732552, ID št. za
DDV: 31267734).
Odslej se firma glasi: Val Grosist trgovina in storitve d.o.o., Paka pri Velenju 39/g,
Velenje (matična številka: 1732552, ID št. za
DDV: 31267734) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nananša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR št. 01100-8450084902 (sklic
na št. 11-42153-7110006-00910607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo:
dne 9. maja 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 2. 2007
St 89/2006
Os-3855/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 89/2006 sklep z dne 5. 2. 2007:
I. To sodišče je dne 15. 11. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
TT Emil toplotna tehnika, d.o.o. Celje,
Zgornja Hudinja 20, Celje, z dne 14. 11.
2006 in je dne 5. 2. 2007 ob 12. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: TT Emil
toplotna tehnika, d.o.o. Celje, Zgornja Hudinja 20, Celje (matična številka: 5692458, ID
št. za DDV: 31661211).
Odslej se firma glasi: TT Emil toplotna
tehnika, d.o.o. Celje, Zgornja Hudinja 20,
Celje (matična številka: 5692458, ID št. za
DDV: 31661211) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
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va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00890607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. maja 2007 ob 13.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 2. 2007

St 91/2004
Os-3967/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Nektar d.o.o. – v
stečaju, Brnčičeva 3, Ljubljana, za dne
23. 4. 2007 ob 10.40 v razpravni dvorani
št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007

St 175/2002
Os-3964/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Incoscommerce
d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 13 – v stečaju,
– za dne 26. 3. 2007 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007

St 79/96
Os-3968/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Mizarstvo Vič p.o.
– v stečaju, Gorkičeva 12, Ljubljana, za
dne 23. 3. 2007 ob 11.30 v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007

St 224/2006
Os-3965/07
To sodišče je s sklepom St 224/2006
dne 7 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vibraz Storitve, trgovina in
proizvodnja d.o.o., Frtica 4, 1270 Litija,
matična številka 1795228, vložna številka
13744700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158.57 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 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 7. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007

St 231/2006
Os-3969/07
To sodišče je s sklepom St 231/2006 dne
6. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo Bajramoski Mensur s.p.,
Tržaška cesta 42, Ljubljana, matična številka: 1923382, davčna številka: 26278952,
številka dejavnosti: 45.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € 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 11. uri 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 6. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007

St 227/2002
Os-3966/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Fertrade,
d.o.o. – v stečaju, Dunajska 21, Ljubljana,
za dne 23. 3. 2007 ob 11.30 v razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med

uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007

St 77/2006
Os-3970/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Levin, podjetje za avtomobilsko dejavnost in trgovino d.o.o., Ptujska
c. 176, Maribor, ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. St 77/2006 za dne 19. 3.
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2007 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2007
St 107/2006
Os-4116/07
To sodišče je s sklepom St 107/2006
dne 6. 2. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Medi Dent družba za opravljanje storitev in trgovino d.o.o. Trbovlje, Savinjska cesta 35, matična številka
1415409, vložna številka: 13209900, številka dejavnosti: 52.320.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158,57 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2007 ob 13.40 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 6. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007

Izvršbe
In 05/00160
Os-2399/07
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 05/00160, ki ga je dne 24. 10. 2005 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča iz Domžal z dne 17. 11. 2005, je bila nepremičnina,
to je stanovanje št. 13, v izmeri 41,30 m2, v
4. nadstropju na naslovu Kolodvorska 2a,
Mengeš, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
je last dolžnika do celote, zarubljena v korist
upnika Gradalis Upravljanje d.o.o., Ljubljanska c. 12 F, Trzin, zaradi izterjave 174.354
SIT oziroma 727,57 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 1. 2007
In 05/00250
Os-2400/07
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 05/00250, ki ga je dne 28. 6. 2006 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, Maistrova 16, Kamnik, je bila nepremičnina, to je
stanovanje z oznako 69, v izmeri 29,64 m2,
na naslovu Ljubljanska c. 84, Domžale, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika
do celote, zarubljena v korist upnika Gradalis upravljanje d.o.o., Ljubljanska c. 12 F,
Trzin, zaradi izterjave 202.910 SIT.
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Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 12. 2006
In 2006/01044
Os-337/07
Izvršitelj Žel Jože, Strossmayerjeva 28,
Maribor, je dne 11. 12. 2006, s pričetkom ob
9.30, v zadevi In 2006/01044, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnico Kos Ireno,
Pivola 48, Hoče, za upnika Andrejašič Miloša, Ulica Črnkovih 1, Ruše, v kraju Maribor,
Mlinska ulica 22, pri dolžniku ob prisotnosti
Irene Kos – dolžnice, Miloša Andrejašiča –
upnika in odvetnice Brigite Marčič – pooblaščenke upnika, opravil rubež nepremičnine,
poslovnega prostora št. TL 56, v III. nadstropju trgovskega objekta C2, v izmeri 26,60 m2,
ki se nahaja na naslovu Mlinska ulica 22, Maribor, stoječega na parc. št. 1788/1, 1789/1,
1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 2175/2,
vse k.o. Maribor Grad.
In 17/2005
Os-2403/07
Izvršitelj Aljoša Valent, je dne 25. 5.
2005, ob 10.30, v izvršilni zadevi In 17/2005,
pri dolžniku Krajnc Danilu, ob prisotnosti
Aljoša Valenta – izvršitelja, v stanovanju
dolžnika, Kajuhova ul. 7, 2325 Kidričevo,
opravil rubež nepremičnine – stanovanja,
ki ni vpisano v etažni lastnini, številka 14, v
Kajuhovi ul. 7, v Kidričevem, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl.
št. 261 k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 1019/3.
In 110/2004
Os-2772/07
Izvršitelj Bojan Erlač je dne 19. 5. 2005
s pričetkom ob 10. uri in 21. 5. 2005 ob 12.
uri, v zadevi In 110/2004, Okrajno sodišče na
Ptuju, zoper dolžnika Juriševič Ivana, Mladinska ulica 3, Kidričevo, za upnika Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, v
kraju Kidričevo, Mladinska ulica 3, pri dolžniku ob prisotnosti Ivana Juriševiča – dolžnika
in Bojana Erlača – izvršitelja, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja, ki ni vpisano v
etažni lastnini in se nahaja v Mladinski ulici
3, v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl. št. 243, k.o.
Lovrenc na Dravskem polju, parc. št. 211.
In 197/2005
Os-2773/07
Izvršitelj Aljoša Valent je dne 7. 12. 2005,
ob 10. uri, v izvršilni zadevi In 197/05 pri dolžniku Polajnar Danilu, ob prisotnosti Aljoša
Valenta – izvršitelja, v stanovanju dolžnika,
Volkmerjeva c. 30, Ptuj, opravil rubež nepremičnine – stanovanja, ki ni vpisano v etažni
lastnini. Stanovanje se nahaja v Ptuju, Volmerjeva c. 30, v večstanovanjski hiši, ki je vpisana pod vl. št. 614, k.o. Ptuj, parc. št. 623/1,
stanovanje št. 9, v drugem nadstropju.

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4687/2006
Os-34557/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
13. 9. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Marčič Aleša, po
pooblaščencu Primadom Celje, Savinova 7,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8. 1992, za stanovanje v sta-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
novanjski stavbi Celje, Miklošičeva 4, v obsegu 23,26 m2, id. št. 1077-01416-005, v vl. št.
1521/6, k.o. Celje, sklenjene med Fink Katjo,
Breg 46, Celje, kot prodajalko in Čretnik Martinom, Ponikva 73, Ponikva, kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja je listina izgub
ljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju v izmeri 23,26 m2, na naslovu Miklošičeva 4, št. identifikatorja 5.E, vpisanem v
vl. št. 1521/6, k.o. Celje, se zahteva v korist
Marčič Aleša, Ulica frankolovskih žrtev 27,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2006
Dn 2198/2006
Os-284/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 22. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Ane Nuše Podbregar, Ložnica pri Žalcu, 26/g, Žalec, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 4. 8.
1993, sklenjene med darovalcem Ulaga Rihardom in obdarjenko Ano Nušo Podbregar,
in sicer za stanovanje v Celju, Trubarjeva
ulica 53/b, vpisano v podvložek št. 2509/6,
k.o. Celje, nepremičnina 5.E.
Pogodba je po navedbi predlagateljice
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Ane Nuše Podbregar, Ložnica 26 g,
Žalec, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravice, da v skladu z 239. 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 5. 1. 2007
Dn 4495/2004
Os-286/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 22. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Marjane Pristovnik, Celje, Vojkova 12, zastopane po pooblaščencu Supra-stan d.o.o. Celje, Adamičeva 1, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 16. 3. 1971,
sklenjene med prodajalcem Gradbeno industrijskim podjetjem Celje kot prodajalcem in
kupovalko Vero Ramljak, in sicer za stanovanje št. 11 v III. nadstropju stavbe v Celju,
Vojkova 12, vpisanem pri vl. št. 2295/23,
številka 22.E.
Pogodba je po navedbi predlagateljice
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist prdlagateljice Marjane Pristovnik, Vojkova 12, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 239. 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 5. 1. 2007
Dn 869/2006
Os-287/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 27. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja
Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe za stanovanje št. 43, v VIII. etaži stavbe v Celju, Čopova 25, vpisanega
pri vl. št. 2270/44, k.o. Celje, stanovanjska
raba št. identifikatorja 43.E. Pogodba je bila
sklenjena med investitorjem in Celjske mesnine d.d. in je po navedbi predlagateljice
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Celjske
mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravice, da v skladu z 239. 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 5. 1. 2006
Dn 28750/2004
Os-88/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kovačič Janeza, rojenega 16. 10. 1932, Pod
gozdom III/22, Grosuplje, ki ga zastopa
Ila Zupančič, odvetnica iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
številka 22, z identifikatorjem 42.E in 43/E,
vpisanem v podvložek številka 2667/21, v
katastrski občini Bežigrad, dne 26. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 28750/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. 631/74-02/5 z dne 19. 11.
1974, ki sta jo sklenila prodajalec Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje, ki ga zastopa generalni direktor Alojz Nebec in kupec Poslovno
združenje Fužinar, Ljubljana, Parmova 33,
p.p. 594, ki ga zastopata direktor Dušan
Medved in računovodja Narda Prelec, za
stanovanje številka 22, z identifikatorjem
42.E in 43/E, vpisanem v podvložek številka 2667/21, v katastrski občini Bežigrad;
– sklepa Rg VI 885/7 Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani z dne 13. 10.
1975, s sporazumom o razdelitvi sredstev
pravic in obveznosti;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7.
1984, sklenjene med prodajalcem IMP Panonijo, p.o., Murska Sobota, ki ga zastopa direktor Emil Zelko in kupcem IMP Izip
n.sol.o., Ljubljana, ki ga zastopa direktor inž.
Janez Miklavc;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
1995, sklenjene med IMP-Inženiring, mon-
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taža, proizvodnja, d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 7, ki ga zastopa generalni direktor Boris
Gazvoda in P&S Revizija d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1, ki jo zastopa Janez Kovačič;
– notarskega zapisa notarke Nade Kumar
št. SV-385/98 z dne 27. 2. 1992, s katerim sta
stranki P&S Revizija, Podjetje za revidiranje,
računovodstvo in finance d.o.o., Linhartova
1, ki ga zastopa Janez Kovačič, Grosuplje in
Janez Kovačič, Pod gozdom III/22, Grosuplje, sklenili pogodbo o prodaji poslovnega
deleža v družbi P&S Revizija d.o.o.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006

Grad d.o.o., Prešernova ulica 4, Tolmin, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 9. 1996, št. 362-30/95, s katero je od Občine Tolmin kupila dvosobno stanovanje v 3.
etaži s pripadajočim pomožnim prostorom v
1. etaži z oznako 4, v skupni izmeri 55,91 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Bazoviška
ulica 12, na parc. št. 835/1, k.o. Tolmin, z
identifikacijsko številko 2248-214-4.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Mugerli Milene, roj. 9. 11. 1958, Bazoviška ulica 12, Tolmin.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 1. 2007

Dn 2425/2006
Os-2396/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2425/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 23. 1. 2007
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 7 v 3. nadstropju, Prekomorskih
brigad 20, Postojna, v izmeri 58,95 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
187/93 z dne 14. 10. 1993, sklenjene med
prodajalcem Hot-hoteli turizem d.o.o., Postojna in kupovalko Kuprešakovič Nevenko,
Prekomorskih brigad 20, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 1. 2007

Dn 2065/2006
Os-1532/07
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Jermol Jožefe, Bazoviška ulica 15, Tolmin,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2. 1992, s katero je kupil
Golob Ladislav od Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije kot
prodajalcem, po Stanovanjskem zakonu za
enosobno stanovanje št. 6, s kletjo št. 6, v izmeri 49,66 m2, v I. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Bazoviška ulica 15, Tolmin, na parc. št. 124/1, 124/3 in 738/2, k.o.
Tolmin, z identifikacijsko št. 2248-238-6.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Jermol Jožefe, roj. 20. 1. 1928, Bazoviška ulica 15, Tolmin.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 1. 2007

Dn 1827/2006
Os-1530/07
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Leban Vladimirja, Žagarjeva ulica 1, Tolmin, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 7. 2003, overjene pri
notarju Edvardu Sivcu v Tolminu dne 6. 8.
2003, pod št. OV 1475/2003, s katero je kupila Senka Rutar to nepremičnino od Anteja
Sokića, dvosobno stanovanje št. 7 v pritličju, v izmeri 55,94 m2, s kletjo št. 7 v izmeri
2,83 m2, stanovanjskega bloka SO 22-B5 v
Tolminu, Žagarjeva 1, z oznako 5D, z identifikacijsko številko stavbe 2248-736-7, stoječe na parc. št. 199/1, k.o. Tolmin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Leban Vladimirja, roj. 24. 3. 1977,
Žagarjeva ulica 1, Tolmin.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 1. 2007
Dn 775/2006
Os-1531/07
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Mugerli Milene, Bazoviška ulica 12, 5220
Tolmin, ki jo zastopa Marjan Koder direktor

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 2001/01444
Os-2406/07
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih in
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnico Čebular
Petro, Jelenik 9, Raka, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi izterjave 354,24 EUR
s pp, postavilo začasno zastopnico, in sicer
odvetnico Kristino Jalovec iz Krškega.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v izvršilni zadevi z opr. št. I 2001/01444.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 1. 2007
P 515/2006
Os-2469/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 515/2006, tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper
toženo stranko Jureta Klepiča, Ulica Cvetke Jerina 2, Štore, zaradi plačila 2.425,80
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EUR, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Naceta Štamcarja, Novi
trg, kompleks B, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 1. 2007
P 503/2005
Os-2467/07
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Mojci Puc Štefanič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Brazzatti Tomislava, Strunjan 79, Portorož, ki ga zastopa odv. Rok Munih iz Kopra,
zoper toženo stranko Brazzatti Adriano, Italia,
Monte Belluno 25, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižnega
dovolila pcto. 7.928,56 EUR (prej 1,900.000
SIT), na podlagi petega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Brazzatti Adrianu se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Davorin
Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 1. 2007
P 159/2006
Os-1719/07
Okrajno sodišče v Velenju je v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica,
Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska
3 a, zoper toženo stranko Suhoveršnik Boštjana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 956,43 EUR, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 84. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Suhoveršnik Boštjanu,
neznanega bivališča, se v zadevi pod opr.
št. P 159/2006, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Rudi Pahole iz Velenja, Ul. bratov
Mravljak 1. Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 1. 2007

Oklici dedičem
I D 630/2006
Os-2410/07
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Josefini Prosenjak, rojeni Hirsch, rojeni 7. 1. 1913, nazadnje stanujoči v Republiki Nemčiji in po
podatkih sodišča nemški državljanki, umrli
19. 2. 1981.
Sodišče poziva vse dediče pokojne in
druge, ki bi karkoli vedeli o njenih dedičih,
da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi tega oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2111/2006
Rg-2056/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Pa3k Invest, trgovina in druge
storitve d.o.o., Frenkova cesta 3D, 6276
Pobegi, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/7286/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenice z dne
14. 12. 2006.
Družbenica Kristina Gregorič iz Pobegov,
Frenkova cesta 3D, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
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 2181/2006
Rg-2441/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Dom – Bećirević, gradbeništvo
in storitve, d.o.o., Portorož, Kosmačeva
ulica 36, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/6345/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
22. 12. 2006.
Družbenik Bećirević Osman, stanujoč
Ponikve 42, Velika Kladuša, Republika Bosna in Hercegovina, izjavlja da so poplačane vse obveznosti družbe in družba nima
neporavnanih zapadlih obveznosti do tretjih,
da ne zaposluje delavcev in v zvezi s tem
nima neurejenih razmerij ter da solidarno
prevzema obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe do upnikov po
objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Po poplačilu vseh obveznosti in izbrisa družbe iz sodnega registra se preostalo premoženje družbe prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2007
Srg 1994/2006
Rg-2442/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Ilpea, družba za proizvodnjo in
trgovino plastičnih in gumijastih izdelkov
d.o.o., Koper, Pristaniška 14, ki je vpisana

pri tem sodišču pod vložno št. 1/4956/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 3. 11. 2004.
Družbenik Ilpea B.V., Blaak 28-34, Rotterdam, Nizozemska, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe in da družba
nima zaposlenih delavcev. Družbenik prevzema obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe prevzame
družbenik.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2007
Srg 2177/2006
Rg-2444/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Femi – Finančni menagement
international d.o.o., Cesta Zore Perello
Godina 3, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/3096/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 12. 12. 2006.
Družbenika Skrt Jana, Koper, Kovačičeva 38a in Rugelj Josip, Piran, Dantejeva
ulica 17, izjavljata, da so poravnane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemata solidarno
obveznost plačila morebitnih ostalih obveznosti družbe, ki bi jih upniki prijavili v roku
enega leta po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Premoženje družbe postane last družbenikov in si ga razdelita tako kot izhaja iz
pogodbe o delitvi premoženja, ki je sestavni
del sklepa o prenehanju družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2007
Srg 14002/2006
Rg-36688/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kasper Avto trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana, Ob železnici 16, objavlja sklep:
Kasper Avto trgovina in storitve d.o.o.
Ljubljana, Ob železnici 16, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 11. 2. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Vuletić Momčilo, Mitra Bakića 76, Podgorica, Republika Črna Gora,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2006
Srg 13339/2006
Rg-156/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tlaka – Avtoservis Hočevar storitve in trgovina, k.d. Muljava
15, Ivančna Gorica, objavlja sklep:
družba Tlaka – Avtoservis Hočevar storitve in trgovina, k.d. Muljava 15, Ivančna
Gorica, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 11. 2006.
Družba ima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Hočevar Alojzij in Hočevar Silvo, oba Potok pri Muljavi 1a, Ivančna
Gorica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2007
Srg 00241/2007
Rg-2770/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Finestra d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva cesta 5, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik Martin Anzelc
Aleš, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Finestra d.o.o. Ljubljana, objavlja sklep:
družba Finestra podjetje za promet z
nepremičninami in trgovino d.o.o. Ljubljana, Trubarjeva cesta 5, matična številka 1614223, reg. št. vl. 1/34580/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 31. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik družbe je Aleš Martin Anzelc,
Ilovški štradon 5, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
edinega družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
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družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2007
Srg 14426/2006
Rg-3100/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe PBC Consult,
finance in nepremičnine, d.o.o., Večna pot
11, Ljubljana, ki jo zastopa Arah Janko, Arah
Consulting, gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Večna pot 11, Ljubljana, objavlja sklep:
družba PBC Consult, finance in nepremičnine, d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/37439/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
18. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Posojilnica - Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, Borovlje, Avstrija, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice 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. 1. 2007
Srg 00392/2007
Rg-3102/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Signetiks družba
za poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Šišenska cesta 9a, ki jo zastopa odvetnik
Dean Gončin iz Ljubljane, Dunajska 5, objavlja sklep:
družba Signetiks družba za poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Šišenska
cesta 9a, reg. št. vl. 1/29248/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 12. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kohne Igor, Milčinskega 7,
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. 1. 2007
Srg 13506/2006
Rg-3587/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Farmtechnik

Beva podjetje za opremljanje farm, d.o.o.
Rožna dolina, Cesta VII/28, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Farmtechnik Beva podjetje za
opremljanje farm, d.o.o. Rožna dolina,
Cesta VII/28, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Varl Peter, Celovška c. 108,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
Srg 01247/2007
Rg-3990/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe BSA gospodarsko
interesno združenje proizvajalcev in prodajalcev računalniške strojne in programske
opreme Ljubljana, Komenskega 12, ki ga
zastopa odvetnik Rok Koren iz Ljubljane,
objavlja sklep:
BSA gospodarsko interesno združenje proizvajalcev in prodajalcev računalniške strojne in programske opreme
Ljubljana, Komenskega 12, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Članice so Microsoft, družba za računalniške programe in opremo d.o.o., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, SRC.SI družba za
sistemsko integracijo in razvoj informacijske
in računalniške tehnologije d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 116, Adacta, programska
oprema d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 9d,
Ljubljana in Avtera, distribucija računalniške in pisarniške opreme d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 106, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na članice.
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 6. 2. 2007
Srg 1152/2006
Rg-36710/06
Družba Prospektbiro Propagandno podjetje d.o.o., Solkan, Soška 17, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s
št. vložka 1-107-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 4. 12. 2006.
Ustanovitelji družbe so Furlanič Fausto,
Spodnje Škofije 42, Škofije (prej Ankaran,
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Tomažičeva 10), Furlanič Mirjana, Tomažičeva 10, Ankaran, Furlanič Rok, Tomažičeva 10, Ankaran, Furlanič Tina, Tomažičeva
10, Ankaran, Lasič Peter, Opekarniška 12,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Nemec Angel, Pri Hrastu 7, Kromberk, Nova Gorica,
Nemec Golob Jana, Pod Škabrijelom 72,
Kromberk, Nova Gorica, Nemec Mirjam, Pri
Hrastu 7, Kromberk, Nova Gorica in Nemec
Tanja, Pri Hrastu 7, Kromberk, Nova Gorica,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem po sklenjenem dogovoru, zapisanem
v notarskem zapisu Notarke Eve Lučovnik
iz Nove Gorice, opr. št. SV 1015/06 z dne
4. 12. 2006.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 12. 2006
Srg 87/2007
Rg-2419/07
Družba Laservideo trgovina, storitve
in gostinstvo d.o.o., s sedežem Ulica
XXX. divizije 3A, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-4573-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
12. 1. 2007.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Peršič Igor, Cesta Goriške fronte 35A,
Šempeter pri Gorici in Simčič Petra, Ulica Gradnikove brigade 31, Nova Gorica,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 1. 2007
Srg 14/2007
Rg-3127/07
Družba Melnik, specialno čiščenje ležišč d.o.o., Dobrava 29a, Ormož, reg. št. vl.
1/10097-00, katere ustanovitelj je Melnik Andrej, Dobrava 29a, Ormož, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 9. 1. 2007, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Melnik Andrej, Dobrava 29a, Ormož.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 1. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Ahmetaj Habib, Adamičeva cesta 041A,
Grosuplje, potni list, št. P00511481, izdala
UE Grosuplje. gnd-250143
Bizovičar Miha, Virmaše 102, Škofja
Loka, potni list, št. P00834238, izdala UE
Škofja Loka. gne-250142
Boltić Ilija, Frankolovska ulica 001,
Maribor, potni list, št. P01177240, izdala UE
Maribor. gnr-250154
Brulc Borut, Cesta Ceneta Štuparja 003,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00876940,
izdala UE Ljubljana. gnp-250231
Bubić Peter, Česnikova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00245040, izdala
UE Ljubljana. gnc-250144
Deželak Miha, Dunajska cesta 194,
Ljubljana, potni list, št. P00305474, izdala
UE Ljubljana. gns-250153
Ekart Boštjan, Glavarjeva cesta 002,
Komenda, potni list, št. P00663037, izdala
UE Kranj. gni-250238
Erjavec Aleš, Dunajska cesta 430,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00237237,
izdala UE Ljubljana. gnv-250150
Erjavec Barbara, Dunajska cesta 430,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00025796,
izdala UE Ljubljana. gnx-250148
Erjavec Rok, Dunajska cesta 430,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00237238,
izdala UE Ljubljana. gnw-250149
Ficko Anton, Spodnji Kamenščak 010F,
Ljutomer, potni list, št. P00183528, izdala
UE Ljutomer. gnn-250233
Golubović Igor,,, potni list, št. P00015863,
izdala UE Ljubljana. gnt-250452
Halilović Damir, Mahovnik 032, Kočevje,
potni list, št. P01167928, izdala UE Kočevje.
gns-250453
Hvalec Irena, Kosarjeva ulica 039,
Maribor, potni list, št. P00304064, izdala UE
Maribor. gnp-250156
Hvalec Nina, Kosarjeva ulica 039,
Maribor, potni list, št. P01100489, izdala UE
Maribor. gnq-250155
Hvalec Žiga, Kosarjeva ulica 039,
Maribor, potni list, št. P00289434, izdala UE
Maribor. gno-250157
Iskra Pegan Eva, Trpinčeva ulica 096C,
Ljubljana, potni list, št. P00356746, izdala
UE Ljubljana. gng-250140
Ivančič Rok, Kraška ulica 015, Ljubljana,
potni list, št. P00535498, izdala UE Ljubljana.
gnu-250451
Jelen Terezija, Mladinska ulica 081,
Ljubljana, potni list, št. P00538881, izdala
UE Ljubljana. gnp-250456
Jenko Gal, Ulica Franca RozmanaStaneta 003, Kranj, potni list, št. P00706414,
izdala UE Kranj. gnl-250235
Jerman Marko, Depala vas 047,
Domžale, potni list, št. P00719332, izdala
UE Domžale. gnz-250146
Jerman Vincenc, Depala vas 047,
Domžale, potni list, št. P00201810, izdala
UE Domžale. gny-250147
Klanjšek Bojana, Ulica Juleta Gabrovška
019, Kranj, potni list, št. P00773690, izdala
UE Kranj. gnq-250455

Korenčan Katarina, Podbrezje 054,
Naklo, potni list, št. P00847657, izdala UE
Kranj. gnr-250454
Korlat Arnela, Podmilščakova ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00773247, izdala
UE Ljubljana. gnb-250145
Kosmač Uroš, Ulica Lojzeta Hrovata
006, Kranj, potni list, št. P00894979, izdala
UE Kranj. gno-250232
Kovač Emira, Škocjan 012, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00638437, izdala
UE Koper. gnf-250141
Kovačič Elvis, Brezje pri Grosupljem 099,
Grosuplje, potni list, št. P01203619, izdala
UE Grosuplje. gnq-250230
Krajnc Alja, Hektorovičeva ulica 012,
Maribor, potni list, št. P00726053, izdala UE
Maribor. gnw-250449
Lukanović Frano, Vojkova cesta 012,
Velenje, potni list, št. P00248748, izdala UE
Velenje. gnv-250450
Ošnjak Bensa Tatjana, Mestni trg 008,
Ljubljana, potni list, št. P00099976, izdala
UE Ljubljana. gnu-250151
Perovšek Mateja, Trnovski pristan 012,
Ljubljana, potni list, št. P00735682, izdala
UE Ljubljana. gnk-250236
Radujko Dragan, Šalara 032, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00639034, izdala
UE Koper. gnz-250446
Salkić Denis, Verovškova ulica 045,
Ljubljana, potni list, št. P01167777, izdala
UE Ljubljana. gnx-250448
Setnikar Andrej, Hruševo 094, Dobrova,
potni list, št. P00014864, izdala UE MNZ.
gnm-250234
Stanišić Sanela, Ljubljanska cesta 099A,
Šmarje – Sap, potni list, št. P00982524,
izdala UE Grosuplje. gno-250457
Špende Karlo, LAZAREVAC, DULA
KARAKLJAJIĆA 049 14420 LAZAREVAC,
potni list, št. P00051022, izdala UE Litija.
gny-250447
Šuklje Ham Piaana, Malija 059C, Izola
– Isola, potni list, št. P01062920, izdala UE
MNZ. gnt-250152
Topčagić Almedina, Plešičeva ulica 027,
Ljubljana, potni list, št. P01132282, izdala
UE Ljubljana. gnm-250459
Topčagić Kenannken, Plešičeva ulica
027, Ljubljana, potni list, št. P01103091,
izdala UE Ljubljana. gnl-250460
Tratar Natalija, Rakovnik pri Šentrupertu
028, Šentrupert, potni list, št. P00099316,
izdala UE Trebnje. gnj-250237
Vajda Boštjan, Luče 105, Luče, potni
list, št. P01114928, izdala UE Mozirje.
gnn-250458

Osebne izkaznice preklicujejo
Aljančič Urška, Prešernova ulica 7,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001261294.
gnm-250309
Anders Ciril, Pucova ulica 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000128302.
gnp-250331
Avsenik Franc, Koroška Bela, Partizanska
pot 4/a, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001264107. gnu-250401

Babić Maja, Fazanska ulica 4, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001647609.
gnf-250066
Babšek Bogdan, Kogejeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001202929.
gnc-250194
Bec Aneta, Ulica talcev 3, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000185661.
gnh-250089
Beguš Marija, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000041042.
gnj-250362
Bezjak Anton, Formin 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001581330. gnd-250118
Bigec Matic, Cesta zmage 79, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001328565.
gnt-250052
Bizjak Vojko, Klanec 6/d, Solkan, osebno
izkaznico, št. 000245965. gnn-250008
Blatnik Slavka, Zdenska vas 18,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000450223.
gnl-250310
Blazce Marsell, Sv. Anton, Hrib 9,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001563451. gnx-250073
Bogdan Damjan, Stročja vas 22/a,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000130314.
gnz-250121
Bolha Ljudmila, Goriča vas 95,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000645586.
gns-250103
Boltić Ilija, Frankolovska ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001960776.
gnr-250304
Borec Miklavž, Vrbanska cesta 41,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001708522.
gnu-250301
Bregantič Nikolaj, Gornje Cerovo
18, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002051530. gno-250007
Bulog Gortnar Velena, Ptujska ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001886014.
gnk-250361
Cesar Frančiška, Babna Brda 5, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000105201.
gnx-250023
Conič Maruša, Agrokombinatska cesta
13/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001339446. gnt-250352
Cvetković Saša, Cesta maršala Tita 63,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000941795.
gnv-250400
Čepin Darinka, Osenca 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 001369434. gni-250063
Črnivec Vojko, Žeje 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000248275. gnq-250080
Dežman Primož, Pod gradom 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001828845.
gno-250082
Divović Mladen, Cankarjeva ulica
40, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000389060. gnr-250404
Dolinar Matjaž, Brode 16/a, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000786037.
gnt-250402
Dolinšek Peter, Sopota 7, Litija, osebno
izkaznico, št. 001295450. gnu-250126
Dragonja Mira, Breg ob Savi 69/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000293297.
gnf-250291
Erklavec Aziz, Prelog, Prečna pot 16,
Domžale, osebno izkaznico, št. AH 30242
– za tujca. gnr-250004
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Eržen Vital, Podsmreka 6/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001324879.
gnn-250358
Ferlič Ana, Litijska cesta 239/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002008180.
gnp-250206
Ficko Jožef, Vidonci 85, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001504446.
gnz-250096
Filipič Jernej, Kal 4/c, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 001830066. gnu-250276
Forstner Neža, Gaj 4, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001712854. gnn-250058
Franetič Tamara, Dolnje Ležeče 5,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001375420.
gnh-250039
Glinik Andrej, Kalohova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000937453.
gno-250057
Gomboc Peter, Večeslavci 126, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001492021.
gne-250267
Gorenjak Jadranka, Zgornja Hudinja 31/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000161729.
gnq-250330
Gričar Denis, Straža pri Krškem 5,
Straža, osebno izkaznico, št. 001578610.
gnt-250127
Grubič Juhant Aleksander, Apno 94,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001918829.
gnl-250085
Hadžić Ljiljana, Njegoševa cesta 6/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000751574.
gny-250197
Hirci Andrej, Mali Lipoglav 32/h,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001413338.
gni-250138
Hlastec Tadej, Pohorska cesta 15,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 000854059.
gnv-250125
Hojnik Pešec Vid, Cesta na Ljubečno 43,
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001939790.
gns-250328
Holcinger Tadej, Cesta v Pečovje 13,
Štore, osebno izkaznico, št. 001843372.
gnu-250326
Horvat Alojzij, Pekre, Ulica Jožeta
Mlakarja 20, Maribor, osebno izkaznico, št.
000403715. gnu-250351
Horvat Denisa, Cesta proletarskih
brigad 65, Maribor, osebno izkaznico, št.
001742714. gnp-250306
Hribar Marjanca, Šercerjeva ulica 8,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001917312.
gnz-250396
Hribar Peter, Šercerjeva ulica 8,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001863216.
gny-250397
Hvalec Nina, Kosarjeva ulica 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001113828.
gnx-250173
Ičanović Sejad, Novi svet 13, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001836759.
gnn-250333
Igličar Marko, Vikrče 32, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001591759.
gnu-250376
Iršič Rajmund, Mizarska cesta 35,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000890535. gno-250382
Ivanc Majda, V Murglah 46, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000283125.
gnd-250193
Ivanoš
Robert,
Male
Rodne
34/a, Rogaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 001364592. gnm-250109
Jambor Katarina, Šercerjevo naselje
17, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001485758. gnc-250269

Janjić Danijel, Cesta maršala Tita 72,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001787614.
gnk-250336
Jenžur Andrej, Drnovo 59, Krško, osebno
izkaznico, št. 000902708. gne-250342
Jereb Franc, Gornje Brezovo 14,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000198115.
gnk-250011
Jerman Snežana, Vanganelska cesta 15,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000040977. gny-250072
Jokić Mihajlo, Kebetova ulica 18,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000256919.
gns-250078
Jošt Aleš, Cesta 1. maja 86, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001998183.
gns-250028
Jošt Marinko, Mekinje nad Stično 62,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002004239.
gnw-250074
Jovanović
Stanislav,
Razvanjska
cesta 111, Maribor, osebno izkaznico, št.
000113132. gnq-250305
Juhant Ana, Apno 94, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001918826. gnk-250086
Juhant Leon, Apno 94, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001918827. gnm-250084
Juhart Katja, Stari trg 23, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001831799.
gnl-250385
Kadivec Damijan, Reteče 23/a, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000142060.
gns-250403
Kajtazović Jasna, Kogojeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397293.
gnr-250354
Kalan Marija, Savska cesta 1, Lesce,
osebno
izkaznico,
št.
000084409.
gnn-250308
Kardoš Branko, Gregorčičeva ulica
55, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000344030. gny-250097
Kavčič Pavle, Laporje 74, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000439392.
gnc-250094
Knavs Janez, Zgornje Pirniče 112/b,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001926556.
gns-250378
Kobe Daša Helena, Stari trg ob Kolpi
33, Stari trg ob Kolpi, osebno izkaznico, št.
000991903. gnu-250051
Komočar Tanja, Zgornja Rečica 36,
Laško, osebno izkaznico, št. 001222801.
gnw-250399
Končina Peter, Poženelova ulica 1,
Laško, osebno izkaznico, št. 001365045.
gnx-250398
Kondić Goran, Rašiška ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000238277.
gnl-250360
Korošec Jožef, Ulica Arnolda Tovornika
4, Maribor, osebno izkaznico, št. 002083813.
gnp-250381
Košar Tanja, Naselje heroja Maroka 27,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000402051.
gng-250015
Košir Katja, Belo 23/a, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000315439. gnv-250000
Kovač Polonca, Žanova ulica 36,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000180421.
gnd-250293
Kovačič Matej, Polje, Cesta VIII/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001800290.
gnu-250201
Krampl Ada, Rošpoh 83/b, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001996494.
gns-250303
Kreitner Renato, Dogoše, Nad reko 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000216613.
gns-250053
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Križnar Franc, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000099970.
gnb-250195
Krumpl Marjan, Za vasjo 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001044483.
gnv-250350
Kunaver Samo, Grintovška ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001102231.
gnv-250200
Kunčič Gabrijela, Tavčarjeva ulica 12,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001176872.
gnd-250043
Kure Stojan, Turjaško naselje 8,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000887824.
gne-250017
Lačen Dragica, Slomškova ulica 72,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001522768. gnb-250095
Ladan Gašper, Ulica Franca Rozmana
Staneta 11, Kranj, osebno izkaznico, št.
001633069. gnr-250079
Lamovšek Bojan, Kidričeva cesta 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001070350.
gng-250290
Lipicer Tomaž, Goriška cesta 24, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001780700.
gnm-250284
Luzar Katja, Glinek 4/b, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001907905. gnf-250366
Maček Štuhec Timotej, Kamnica, Nad
čreto 26, Maribor, osebno izkaznico, št.
001336757. gnw-250299
Maček Tatjana, Kamnica, Nad čreto 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000602469.
gnv-250300
Mahne Mojca, Vodovodna pot 28,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001262359.
gnb-250395
Malovič Andrej, Osojnikova cesta 25,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001543300.
gnc-250344
Mardjetko Renata, Brdo 20/a, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000988382.
gnl-250135
Marko Marjan, Zgornje Vrtiče 3,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001029964. gnj-250112
Martinjaš Irena, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000062703.
gnb-250370
Martinjaš Simon, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001818076.
gnz-250371
Matela Jožef, Koroška cesta 115/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001142717.
gni-250388
Mavri Tone, Žlebe 97, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001020244. gnu-250001
Meterc Špela, Ulica španskih borcev 31,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001166673.
gni-250113
Mirnik Lara Maja, Medno 63, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 001020658.
gnr-250379
Mirović Katerina, Celjska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000022793.
gnm-250359
Mišić Milica, Agrokombinatska cesta 6/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000442955.
gno-250357
Mlaker Janez, Bodrišna vas 27, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001081283.
gnw-250024
Mlinarič Darinka, Titova cesta 21/a,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001101464.
gnf-250041
Močnik Frane, Babškova pot 57,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001759440.
gnq-250205
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Mulej Andrej, Kolodvorska ulica 4,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001156708.
gnr-250104
Mullner Ana, Hrušica, Hrušica, osebno
izkaznico, št. 001862907. gnl-250335
Murkovič Tamara, Betnavska cesta 112,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001684329.
gnx-250298
Nagode Matjaž, Podolnica 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001836478.
gnt-250202
Naveršnik Maksimiljan, Zlogona Gora
14, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001798159. gnq-250280
Novak Urška, Gabrje pri Jančah 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001996797.
gnh-250364
Obersnel Kovač Nada, Linhartova
cesta 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000826202. gno-250207
Oblak Ermin, Cesta OF 8, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 000004201. gnc-250294
Ocepek Margareta, Pot na Kal 12,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001671884.
gnd-250018
Ogrizek Tina, Cesta 19. oktobra 9,
Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
002013100. gnd-250393
Osolnik Tomaž, Slivna 12, Litija, osebno
izkaznico, št. 000317925. gnj-250287
Osterman Dragica, Ulica Metoda
Mikuža 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001090340. gnp-250356
Ošnjak Bensa Tatjana, Mestni trg 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002038571.
gns-250353
Pavlin Maja, Cegelnica 7/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002003302. gnj-250087
Pavlinič Ivan, Hum pri Ormožu 65,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000669351.
gnb-250295
Pehaj Puntar Peter, Tacenska cesta
125/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000470134. gnd-250368
Perigoj Rafael, Ponova vas 97,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001943704.
gnj-250312
Perko Franc, Bevke 123, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001083549. gnt-250027
Pernek Jožica, Borštnikova ulica 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000157520.
gnq-250055
Perovšek Mateja, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001931337.
gne-250242
Plohl Branko, Ljubljanska ulica 41,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002059537.
gny-250297
Podgornik Samo, Hafnerjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001912137.
gnq-250355
Podgoršek Marjan, Skaručna 22,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000785396. gnt-250377
Podobnik Maruša, Cesta v Zajčjo
dobravo 17, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001210642. gng-250365
Podpečan Daniel, Spodnje Stranice 9,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001410945. gne-250117
Ponjavić Edina, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001169414.
gnr-250029
Poznič Antonija, Polje 8, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000052136.
gnf-250391
Prelog Roman, Velika Bukovica 17, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001815668.
gny-250122
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Prezelj Štefanija, Podgorje 29/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000460374.
gnp-250281
Primožič
Andrej,
Grahovše
28,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000190767.
gni-250088
Pučko Jožef, Spodnji Jakobski Dol
44, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
000835740. gnj-250337
Puhar Jožefa, Trg Rivoli 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001120387. gnv-250075
Rajh Jakob, Črešnjevci 214, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001635339.
gne-250042
Rajkovič Uroš, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000975439.
gnh-250289
Rat Alojz, Letuš 1, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 001289114.
gnv-250100
Razingar
Zvonko,
Kropa
111/b,
Kropa, osebno izkaznico, št. 000302236.
gno-250307
Rek Barbara, Na klancu 5, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št.
000680895.
gnl-250285
Remšak Damjana, Spodnji Boč 32/a,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000577859.
gnv-250325
Ropret Rok, Delavska cesta 2/b,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001058762.
gnt-250077
Rota Benito, Ulica Generala Levičnika
46/f, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000325207. gnb-250070
Rutar Rudolf, Poljanska cesta 14,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
001719155. gnm-250334
Simčič Tomaž, Krmčeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000369726.
gnr-250204
Slavic Štefan, Dokležovje, Narcisna ulica
4, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000689488. gny-250272
Slobodnik
Franc,
Radovica
7/e,
Metlika, osebno izkaznico, št. 002074580.
gnx-250123
Sotlar Blaž, Pšatnik 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000122691. gnc-250369
Srt Srečko, Police 141, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000602994.
gnh-250114
Starc Klemen, Prečna pot 7, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001556203.
gnk-250311
Starič Jerneja, Naselje heroja Maroka 27,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001942021.
gni-250013
Starič Nadja, Naselje heroja Maroka 27,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 002079414.
gnj-250012
Steiner Doberlet Pia, Planina 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001834742.
gne-250292
Sulejmanović Mubera Lela, Bohoričeva
ulica 5, Maribor, osebno izkaznico, št.
002075997. gnp-250056
Suljič Jasmin, Trg francoske revolucije 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001063860.
gny-250372
Svetelšek Ida, Lutrje 13, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000274717. gno-250032
Šarkanj Norbert, Burnikova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000920581.
gnw-250199
Šelekar Peter, Podvin 196, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000996620. gnw-250099
Šeško Nina, Parecag 25, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000992181.
gnh-250339

Šimunović Josipa, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 59, Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno
izkaznico, št. 001372966. gnz-249996
Škofic Frančiška, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001921908.
gnn-250283
Škraban Damir, Talanyijeva ulica 9,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000152572. gnz-250271
Škrk Mirjam Marjeta, Pod akacijami 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000453306.
gns-250203
Štefe Julija, Bistrica 35, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001242307. gnl-250010
Štimec Anja, Zgornja Velka 94, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001970893.
gnk-250111
Šubelj Katja, Stanežiče 128, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 001742490.
gni-250288
Šuster Amalija, Zasap 7, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000760815. gnj-250137
Šuštarič Boštjan, Prilozje 2/a, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
001344527.
gnw-250124
Švigelj Marjana, Begunje pri Cerknici 4/a,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000302415.
gnj-250387
Tominec Jakob, Butajnova 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000704269.
gnx-249998
Toplak Iztok, Špičnik 9/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001907022.
gng-250040
Toplek Luzar Željka, Glinek 4/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001907901.
gne-250367
Tratnik Iva, Ljubljanska cesta 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 002009321.
gng-250065
Umek Mihael, Gradišče 21, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000745149.
gnu-250026
Unuk Robert, Ulica Hermana Potočnika
25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001002586. gnx-250373
Urankar Franc, Katarija 2, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000586901.
gnk-250036
Vajnhandl Karina, Lendavska ulica
23/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001589722. gnb-250270
Valenčič Jožef, Pušča, Ulica ob igrišču
6, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
002042245. gnd-250268
Velkaverh Bernard, Dragomelj 151/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001881723.
gnj-250037
Verdev Ivan, Zadobrova 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 000672458. gnr-250329
Vidić Ivančič Nina, Ulica Generala
Levičnika 9, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001345267. gng-250315
Vidonja Lidija, Podvrh 34/a, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
000792457.
gnx-250273
Vodovnik Lovro, Vransko 89, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
001987281.
gnx-250098
Vogrin Ivan, Metava 11, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001438346. gnw-250349
Vončina Gorazd, Gogalova ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000541577.
gnp-250081
Vovk Štefan, Kladnikova ulica 8,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001730678.
gnk-250286
Vuga Martina, Lemutova ulica 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000992162.
gnp-250006
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Vukšinič Nina, Cesta v Šmartno 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001343688.
gne-250192
Zagmajster
Jožef,
Frankolovo
14/e, Frankolovo, osebno izkaznico, št.
001044823. gno-250332
Zagmajster Milan, Šaranovičeva ulica
6/b, Celje, osebno izkaznico, št. 001689841.
gnh-250064
Zakojč Štefan, Brezje pri Lipoglavu 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000212176.
gni-250363
Zemljič Ivana, Razvanje, Pod Pohorjem
31, Maribor, osebno izkaznico, št.
001863761. gnz-250296
Zgonec Metka, Ulica 16. maja 6,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001125301.
gnw-250374
Zirdum Martina, Sv. Anton, Turki 30,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001561483. gnh-250314
Zorič Martin, Pupinova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000473561.
gnr-250054
Zupan Anamarija, Maistrova ulica 1,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001821899.
gnn-250033
Zupanič Emilija, JIršovci 68, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001374862. gnd-250343
Železnik Žiga, Pivška ulica 3, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001221619.
gne-250392
Žgur Luka, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001723794.
gnz-250196
Žužman Anton, Grča 9, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 001032275.
gns-250278

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Avbelj Niko, Zgornje Koseze 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2251041, reg. št. 19804, izdala UE
Domžale. gnn-250133
Babšek Bogdan, Kogejeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001797279, reg. št. 14314, izdala UE
Ljubljana. gnh-250214
Bajt Marko, Čepulje 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEFGH, št.
S 1700600, reg. št. 45304, izdala UE Kranj.
gny-250022
Balažic Štefan, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 102, Lendava – Lendva, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. SM 000012051,
izdala UE Lendava. gnm-250384
Bećić Hasib, Mlaka pri Kočevju
39/b, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1546133, reg. št.
10676, izdala UE Kočevje. gnl-250210
Bobik Ervin, Prečna ulica 9, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 409620, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-250093
Bojovič Darko, Milčinskega ulica 14,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002019801, reg. št. 52329, izdala UE
Celje. gnd-250318
Bordon Miha, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001825868, reg. št. 263291, izdala UE
Ljubljana. gnx-250223
Cvetković Saša, Cesta marašala Tita 63,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 000743900, reg. št. 18102, izdala UE
Jesenice. gnn-250383
Dervarič Sašo, Krivec 42, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002083606, reg. št. 224899, izdala UE
Ljubljana. gnw-250224
Drevenšek Jožica, Spodnji Leskovec
12/a, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1494771, izdala UE Ptuj.
gnh-250239
Falnoga Bernardka, Brinjeva gora 22,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001968284, reg. št. 10952, izdala UE
Slovenske Konjice. gni-250038
Germ Marko, Sneberska cesta 116,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001594745, reg. št. 30682, izdala UE
Ljubljana. gnj-250062
Glušič Andrej, Blagovica 14, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001542048, reg. št. 37346, izdala UE
Domžale. gns-250128
Golobič Simon, Strma pot 4, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10076, izdala UE Črnomelj. gnu-250176
Goren Tomaž, Ljubljanska cesta 12/e,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001921824, reg. št. 19605, izdala UE
Domžale. gnr-250129
Gorenjak Jadranka, Zgornja Hudinja
31/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000024987, reg. št. 1612, izdala UE
Celje. gnx-250323
Gorše Vesna, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002113452, reg. št. 234597, izdala UE
Ljubljana. gnz-250221
Gržina Ina, Tabor 51/a, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1830536, izdala
UE Žalec. gnm-250259
Gužvić Željko, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001491413, reg. št. 245151, izdala UE
Ljubljana. gnf-250216
Horvat Anica, Ulica Dušana Kvedra 34/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001122137, reg. št. 10876, izdala UE
Ljubljana. gnq-250005
Iršič Rajmund, Mizarska cesta 35,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 000268061, reg. št. 4630,
izdala UE Slovenske Konjice. gny-250347
Ivanoš Robert, Male Rodne 34, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1157229, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-250091
Jereb Ana, Peščena pot 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001587817, reg. št. 210086, izdala UE
Ljubljana. gne-250217
Jerković Perica, Cesta na Markovec 48,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001393954, izdala UE
Koper. gnz-250071
Jezernik
Rudolf,
Solčava
35,
Solčava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002076796, izdala UE Mozirje.
gnz-250346
Jošt Marinko, Mekinje nad Stično 62,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003065178, izdala UE Grosuplje.
gni-250313
Jovanović Ljepojka, Šuštarjeva kolonija
27, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1933279, izdala UE Trbovlje.
gno-250107
Kadivec Damijan, Reteče 23/a, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 001058797, izdala UE Škofja Loka.
gnc-250119
Kariz Karmen, Kraška cesta 8,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001950161, izdala UE Sežana.
gnq-250030
Klemenčič Jan, Jadranska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001988094, reg. št. 161012, izdala UE
Ljubljana. gng-250090
Kmetec Iztok, Šikole 42, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1590466, izdala UE Ptuj. gne-249992
Knavs Slavko, Mošnje 8/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000820339, reg. št. 14503, izdala UE
Kranj. gnd-249993
Kobal Franc, Triglavska cesta 21, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,E,F,G,H, št.
S 2022264, reg. št. 30284. gnf-249991
Kočevar Robert, Spodnji Slemen 54/a,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003033866, reg. št. 7941, izdala UE
Ruše. gnl-250060
Kokalj Lidija, Golišče 70, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003015232, reg. št. 9836, izdala UE Litija.
gno-250132
Končar Maja, Valvasorjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002034112, reg. št. 179899, izdala UE
Ljubljana. gnk-250211
Koštomaj Žarko, Kersnikova ulica 9/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003023848, reg. št. 6130, izdala UE Celje.
gnb-250320
Kovač Maja, Ulica talcev 3, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1948111, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-250136
Kozlovič Davorin, Bertoki, Arjol 14, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. SI 000024341, izdala
UE Koper. gne-250067
Kožman Aleksander, Perovo 17/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001358951, reg. št. 22086, izdala UE
Kamnik. gnc-250019
Kožuh Marko, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002082517, reg. št. 197870, izdala UE
Ljubljana. gne-250167
Krajnc Jožefa, Šmartno ob Paki 113,
Šmartno ob Paki, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
7/2007 z dne 26. 1. 2007. gnx-250348
Kranjc Mateja, Gorica pri Šmartnem
35/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003098208, reg. št. 43098, izdala UE
Celje. gnw-250324
Krauser Aleš, Šmiklavž 8/a, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1808975, reg. št. 14741, izdala
UE Slovenj Gradec. gnb-250345
Kunaver Samo, Grintovška ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001165285, reg. št. 128235, izdala UE
Ljubljana. gni-250213
Kutnjak Bojan, Kamniška cesta 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2106899, reg. št. 19655, izdala UE
Domžale. gnq-250130
Lapuh Vinko, Gregorčičeva 15, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000708837, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-250279
Leskovar
Leopold,
Leonova
11,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
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ABFGH, št. S 1181188, izdala UE Slovenska
Bistrica. gne-250092
Majgaj Tine, Ulica bratov Mravljakov
13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002150190, reg. št. 48133, izdala UE
Celje. gnz-250321
Mardjetko
Renata,
Brdo
20/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1517738, reg. št. 32298, izdala UE
Domžale. gnm-250134
Martinčič Danijel, Vodule 10, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001377001, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-250025
Micev Dimitrije, Obrtniška ulica 18,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 000061688, izdala UE
Koper. gnc-250069
Mirnik Lara Maja, Medno 63, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1991410, reg. št. 265523, izdala UE
Ljubljana. gnq-250380
Mulej Andrej, Kolodvorska ulica 4,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1582407, izdala UE Ribnica. gnt-250102
Muminović Anel, Kolonija 1. maja 18,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3013656, izdala UE Trbovlje. gnq-250105
Nađfaluši Mihajlo, Na brežini 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. S 3034991, reg. št. 15895, izdala UE
Ljubljana. gny-250222
Nagode
Matjaž,
Podolnica
48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003120115, reg. št. 257768, izdala UE
Ljubljana. gnm-250209
Pajnkihar Primož, Novi log 13,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001966546, izdala UE Hrastnik.
gnw-250274
Pavšič Dušan, Vukovski Dol 63/b,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1812374, izdala UE Pesnica.
gnn-250108
Peček Romna, Žička vas 16, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1722941, reg. št. 2024, izdala UE
Slovenske Konjice. gnu-250101
Perčič Branko, Rupa 21, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3109773, reg. št.
56857, izdala UE Kranj. gnb-249995
Podgoršek Marjan, Skaručna 22,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h BGHF, št. S 001717590,
reg. št. 104607, izdala UE Ljubljana.
gnv-250375
Polutranko Miroslav, Vrečkova ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3088690, reg. št. 62598, izdala UE Kranj.
gny-250047
Praper Ksenija, Ulica Ivana Rozmana
1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1810324, izdala UE Sežana.
gnp-250031
Pritekelj Lijana, Ižanska cesta 30/j,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001870116, reg. št. 67797, izdala UE
Ljubljana. gnj-250212
Pušnik Jasna, Spodnji Slemen 19,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001158827, reg. št. 661, izdala UE Ruše.
gnk-250061
Repše Aleša, Košenice 51, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0001657638, reg. št. 43108, izdala UE
Novo mesto. gnd-250218
Rihtaršič Matjaž, Cesta na Markovec 17,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
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kat. BGH, št. SI 000101017, reg. št. 07100,
izdala UE Koper. gnd-250068
Rupnik Anita, Medvedje Brdo 8/a,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001398521, reg. št. 7434, izdala UE
Logatec. gnf-250341
Savić Aleksandra, Ulica Slavka Gruma
60, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3101268, izdala UE Novo mesto.
gnb-250120
Schneider Etbin, Malgajeva ulica 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0008811064, reg. št. 17221, izdala UE
Celje. gnc-250319
Sirnik Štefan, Zgornje Gameljne 42,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 003112791, reg. št. 217689,
izdala UE Ljubljana. gnn-250208
Stepan Robert, Larisova ulica 12,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 000025274, izdala UE
Koper. gnf-250316
Stojkovič
Nives,
Vrhovlje
2/b,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001814184, izdala UE Sežana.
gnk-250386
Šemlak Jožefa, Spodnje Kraše 40,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2075926, izdala UE Mozirje. gnf-250116
Šorn Jože, Podlom 2, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 000208220, reg.
št. 10774, izdala UE Kamnik. gnb-250020
Tominec Jakob, Butajnova 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 926420,
reg. št. 2987. gny-249997
Užmah Drago, Cesta na Dobrovo 70,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001957239, reg. št. 52094, izdala UE
Celje. gny-250322
Velkaverh Bernard, Dragomelj 151/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1778752, reg. št. 190038, izdala UE
Ljubljana. gnp-250131
Vidiovšič Irena, Dobja vas 143, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002024501, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnl-250110
Vukosavljević Simon, Ulica Luke Svetca
5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001115562, reg. št. 11370, izdala UE
Litija. gnw-249999
Zenelji Alji, Cesta španskih borcev 47/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002116532, reg. št. 161688, izdala UE
Ljubljana. gng-250215
Zgonec Metka, Ulica 16. maja 6,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 001992830, reg. št.
114311, izdala UE Ljubljana. gnv-250225
Zubak Lucija, Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001980068, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnc-250394
Zupan Konrad, Loke 7, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2036795, izdala
UE Trbovlje. gnp-250106
Žužman Anton, Grča 9, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,Ce,G,H,
št. S 000006887, izdala UE Hrastnik.
gnv-250275

Zavarovalne police preklicujejo
Čerin Anuška, Volče 54/h, Tolmin,
zavarovalno polico, št. 01 000010395
– naslovljena na pokojnika Čerin Zlatko,
izdala zavarovalnica MOJA NALOŽBA

– Pokojninska družba d.d. Maribor.
gns-250182
Dameski Anita, Iga vas 27/a, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 41801000370,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnz-250021
Mazrek Sebastijan, Ulica Kneza Koclja
26, Maribor, zavarovalno polico, št. 355425,
izdala zavarovalnica Tilia. m-48
Mežič Silva, Irgoličeva ul. 12, Hoče,
zavarovalno polico, št. 3654192, izdala
zavarovalnica Maribor. m-63
Vohl Boštjan, Zimica 43, Maribor,
zavarovalno polico, št. 3871518, izdala
zavarovalnica Maribor. m-45

Spričevala preklicujejo
Anošek Franc, Zagaj pod Bočem 26,
Rogaška Slatina, spričevalo o končani
OŠ II Rogaška Slatina, izdano leta 1989.
gnr-250254
Ažman Vojko, Vrhovci, Cesta 12,
Ljubljana, indeks, Šolskega centra Novo
mesto – Višja strokovna šola. gni-250263
Babič Duško, Frankolovska 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in strojne šole Maribor, izdano leta
1982. m-74
Baltić Sead, Bužim, Bosna, spričevalo
1. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani,
izdano leta 1977. gng-250340
Belec Sebastijan, Hočko Pohorje 74/a,
Hoče, spričevalo o končani OŠ Hoče, izdano
leta 2002. m-75
Berložnik Robert, Silova 29, Velenje,
spričevalo poklicne mature Srednje
strokovne in poklicne šole v Celju – smer
prometni tehnik. gnq-250255
Bezjak Jožefa, Zimica 95/b, Zgornja Korena, spričevalo o končani OŠ Andragoškega
zavoda Maribor, izdano leta 1998. m-53
Bojić Nebojša, Stara Moravica –
Oslobođenja 30, Bačka Topola – Srbija,
spričevalo o končani Poklicni gostinski šoli
na Bledu. gnj-250187
Bratuša Metka, Osluševci 57, Podgorci,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor – živilski tehnik, izdano leta 1985.
m-77
Brglez Gregor, Šalek 90, Velenje,
obvestilo o opravljeni maturi Srednje
rudarske in tehnične šole v Velenju, izdano
leta 2000. gnf-250220
Brsan Darija, Skrovnik 13/a, Sevnica,
spričevalo od 1 do 5. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Bežigrad. gnt-250227
Cestnik Jelka, Zagrebška cesta 113, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole Maribor, izdano leta 1976. m-57
Černejšek Ivanka, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano
na ime Miklavčič Ivanka. gnh-250139
Čoh Vesna, Tomšičeva 18, Slovenska
Bistrica, diplomo Srednje šole pedagoške
in kulturne usmeritve Maribor, izdana leta
1986. m-64
Dolinšek Polonca, Kališe 12, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1992. gno-250282
Drašler Breda, Sinja Gorica 71, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Ljubljana, izdano leta 1993,
izdano na ime Modrijan Breda. gnv-250175
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Gaber Nada, Pongrac 141, Griže, indeks,
Srednje šole Boris Kidrič Celje, izdan na ime
Praznikar Nada. gng-250240
Geld Primož, Cvetlična ulica 20, Šentilj
v Slov.goricah, indeks, št. 11090020143,
izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor. m-50
Gerlič Primož, Maistrova 26, Maribor,
indeks, št. 93624669, izdal FERI Maribor.
m-42
Gorinšek Barbara, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, potrdilo o opravljenem
strokovnem znanju s področja trženja
investicijskih skladovin kuponov, oziroma
delnic investicijskih skladov, št. 1724, izdano
10. 6. 2005. gnh-250264
Grabar Dušan, Kičar 140/d, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt Ptuj.
gnz-250171
Gregorn Miroslav, Jakčeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1982. gnk-250186
Gungl Iztok, Sv. Jurij 97, Rogaševci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole – mesar, izdano leta 1993.
m-54
Holdinar Jožef, Selce 107, Voličina,
spričevalo o končani OŠ Voličina, izdano
leta 1971. m-68
Ivačič Gregor, Sedlarjevo 12, Buče,
indeks, št. 93590339, izdal FERI Maribor.
m-59
Jaklin Zvonko, Iztokova ul. 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor – smer zidar, izdano
leta 1976. m-73
Juvančič Branko, Spodnji Slemenb 88/d,
Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje strojne šole Maribor, izdano
leta 1991. m-56
Kirič Milena, Ptujska cesta 141, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Gustava Šiliha, št.
202, izdano leta 1978. m-69
Kolar Jure, Depala vas 93, Domžale,
maturitetno spričevalo in spričevalo 5.
letnika Srednje Agroživilske šole v Ljubljani.
gno-250432
Koser matija, Gozdna ulica 27, Hoče,
indeks, št. 41050732, izdala FDV v Kranju.
m-52
Kostelec Mojca, Drašiči 13, Metlika,
maturitetno spričevalo Zdravstvene šole
Novo mesto, izdano na ime Šuklje Mojca.
gnq-250163
Kozel Matej, Zakl 37/a, Podlehnik,
spričevalo o končani OŠ Martin Korez
Podlehnik, izdano leta 2002. m-67
Lalić Mevlid, Zgornje Bitnje 64, Žabnica,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Jesenice. gnz-250246
Ljubec Boris, Čagona 50, Cerkvenjak,
spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ Cerkvenjak,
izdano leta 1976 do 1984. m-60
Maklič Uroš, Dragonja 119, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo 4. letnika SEPŠ Koper.
gnm-250159
Maklič Uroš, Dragonja 119, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo poklicne mature SEPŠ
Koper. gnl-250160
Mandić Jelena, Machova ulica 3, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1996. m-49
Maučec Mitja, Ribiška pot 6, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Murski Soboti, izdano
leta 2006. gne-250317
Merjasec Simona, Zg. Pirniče 90, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju – konfekcijski modelar. gnn-250258
Možina Matej, Višnji Grm 5, Litija,
spričevalo 4. letnika SŠTS Šiška, izdano
leta 1998. gnf-250241
Nikolič Svetlana, Perkova 2, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Rodica.
gnb-250170
Panić Milenko, Kruševo brdo bb, Kotor
Varoš, diplomo Poklicne gradbene šole v
Kranju, izdana leta 1987. gnv-250250
Peulić Željko, Lepodvorska ulica 28,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske šole Milana Majcna v
Ljubljani, izdano leta 1983. gng-250390
Piškur Bojana, Želimlje 19/a, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. gnt-250277
Potočnik Juanita, Prešernova 26/a, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1979. m-70
Presečnik Gregor, Bočna 105, Gornji
grad, spričevalo obvestilo o uspehu pri
maturi in spričevalo 5. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2005.
gnt-250256
Pšald Matej, Črmlja 5, Trnovska vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 2000. m-43
Remih Vilko, Prapretno 4, Radeče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1 do 3. letnika SŠGT Celje, izdano leta
1980 do 1983. m-62
Ropoša Tanja, Antoličičeva 14, Maribor,
indeks, št. 81552151, izdala EPF Maribor.
m-71
Sečnik Veronika, Koreno nad Horjulom
2, Horjul, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnd-250243
Selimović Sanel, Vulčeva 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta
1999. gni-250338
Slatnar Mateja, Oprešnikova 23, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Kranju – smer upravni
tehnik. gnc-250169
Stopar Mitja, Temenica 22, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetskemin ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnt-250002
Stramec Andreja, Sv. Anton na Pohorju
83, Vuhred, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o opravljeni maturi Živilske šole v Mariboru,
izdano leta 2004. m-78
Šetina Uroš, Tržaška cesta 143/a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1995. gnh-249989
Škerlak Sandra, Stanjevci 65, Petrovci,
indeks, št. izdala Višja strokovna šola
Murska Sobota. gnr-250179
Škoda josip, Borovljani 31, 43324 Kopr.
Bregi, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 2. letnika Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani. gnd-250168
Šori Miha, Skorba 59, Hajdina, spričevalo
4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2005. m-66
Šrot Barbara, Ulica bratov Babnik 45,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske šole pri Univerzum
Ljubljana, leta 2004. gnh-250014
Štigl Peter, Veliko širje 25/a, Zidani Most,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje strojne
šole Trbovlje, izdano leta 1992, 1993 in
1994. gns-250003
Štrafela Robert, Šturmovci 27, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Elektro
šole, izdano leta 1991. gnc-250244
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Tahirović Denis, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o končani osnovni
šoli Mladinski dom Jarše, izdano leta 2005.
gnm-250034
Udovič Mitja, Prešernovo nabrežje 4,
Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Kopru,
izdano leta 2000. gnq-250180
Uranič Janez, Pšata 4, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 1191-IV/98 Škofja Loka, izdano leta 1998.
gnj-250162
Velše Dušan, Metliška cesta 7, Semič,
spričevalo Centra srednjih šol Krško, izdano
leta 1977 in 1978. gny-250172
Višnjar Mojca, Škale 82/c, Velenje,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Velenje, št. 890 z dne 16. 7. 2001.
gnw-250174
Vukoslavović Neda, Mešegova 94,
Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1998.
gni-250188
Zelenjak Igor, Ul. Staneta Severja 13,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Frizerske šole Maribor, izdano leta 2000.
m-44
Ziherl Boltežar, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
indeks, št. 23970496, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnz-250046
Zrnič Maja, Ul. Viktorja Kejžarja
32/a, Jesenice, spričevalo 3. in 4. letnika
Zdravstvene šole – zdravstveni tehnik,
izdano leta 2001 in 2002. gnw-250249
Županič Tomislav, Poljana Sutlanska,
49296 Zagorska Sela, diplomo SKSMŠ
Štore, št. 1203. gnt-250327

Drugo preklicujejo
Bibianko Mitja, Goriška cesta 65, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 81584428, izdala
Ekonomska posklovna fakulteta. m-80
Božič Vinko, Črneška gora 6, Dravograd,
orožni list, št. 0000000175, izdala UE
Dravograd. gno-250257
Brcko Metka, Sveti Florijan 21, Rogaška
Slatina, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo, leta
1983, na ime Korbar Metka. gnw-250049
Cigut Štefan, Noršinci 62, Martjanci,
študentsko izkaznico, št. 51038301, izdala
Fakulteta za kmetijstvo. m-58
Ćelović Edis, Prežihova 12, Brežice,
delovno knjižico. gng-250115
Eržen Matic, Črnivec 30, Brezje, delovno
knjižico. gnk-250161
Glavina Edi, Ulica Proletarskih brigad
16, Izola – Isola, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za podrčje vzgoje
in izobraževanja, izdano 24. 11. 1987.
gnu-250251
Global d.o.o., Benčičeva 14, Koper
– Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
053739/2916/01-27/1997, izdano dne 1. 8.
1997. gns-250253
Globus Mednarodna špedicija d.o.o.,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Rusijo,
št. 495694 in Rusijo 3, št. 496061.
gnk-250261
Gorec Manuel, Ob Mahovniški cesti 41,
Kočevje, delovno knjižico, reg. št. 223/94.
gnx-250248
Goričar Egon s.p., Trubarjeva 13,
Grosuplje, licenco, št. 002824 za tovorno
vozilo z reg. št. LJ K1 – 00N. gnh-250389
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Hamler Tomaž, Črešnjevci 76/a,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
93536658, izdala Strojna fakulteta Maribor.
m-47
HANA – IN d.o.o., Rožna dolina
cesta IV/4, Ljubljana, štampiljko velikosti
2cm x 4 cm z napisom Hana – in d.o.o.
Rožna dolina c. IV/4 Ljubljana, pogrešano
od 1. 2. 2007. gnl-250185
Imeroski
Sedat,
Tbilisijska
ulica
57, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
99289978148. gnf-250166
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04
in 56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Zlatko
Mom, S-9142, Sašo Boštjančič, G-9083,
Aleksander Šavli, G-9483, Stojan Baloh,
inž. strojn., S-0335, Aleš Cesar, univ. dipl.
inž. grad., G-0764, Jože Filipčič, univ.
dipl. inž. grad., G-1271, mag. Gabrijel Mezang-Nkodo, univ. dipl. inž. grad., G-0542.
Ob-3841/07
Jerman Andres, Godovič 179, Godovič,
študentsko izkaznico, št. 25006802,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnf-250266
Jurak Andrej, Jurija Vodovnika 15, Zreče,
delovno knjižico, št. 0430401. gnj-250262
Kasilovič Aleksander, Pluška ulica 6,
Postojna, delovno knjižico. gnh-250164
Kavčič Mitja, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-250083
Lieber Jerca, Trubarjeva cesta 24,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21050417', izdala FDV v Ljubljani.
gnh-250189
Lipičnik Mihael, Pod gabri 9, Celje,
delovno knjižico. gnr-250429
Ločniškar Maja, Pustnice 6, Vodice,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnc-250219
Markovič Rajko, Polje 30/b, Izola – Isola,
izvod licence skupnosti, št. 4856 za vozilo
TAM, teg. št. KP A8 – 049. gnn-250183
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Marušič Dževad, Dolenja vas 45,
Cerknica, delovno knjižico. gng-249990
Matelič Aljoša, Malija 70, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnt-250302
Mišigoj Marjo, Neblo 25/c, Dobrovo v
Brdih, orožni list, št. OL 8048, izdala UE
Nova Gorica. gnc-250044
Nemeček Denis, Cesta talcev 10, Rače,
delovno knjižico, št. 23203. m-51
Pavlin Matjaž, Ilirska 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201255, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-250191
Pečar Borut, Petra Podleska 35, Maribor,
delovno knjižico, št. 5122. m-76
Peruk Transport d.o.o., 30. divizije 15/d,
Nova Gorica, licenco, št. GE002347/04608
za vozilo z reg. št. GO S8 – 417, izdana
10. 7. 2006. gnt-250177
Plut Boštjan, Grm 1/a, Gradac, študentsko
izkaznico, št. 41990291, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnt-250252
Pobežin Marija, Sveti Florijan 10,
Rogaška Slatina, delovno knjižico, ser. št.
19818/88. gnu-250226
Podobnik Matej, Gotovlje 138/e, Žalec,
delovno knjižico, št. A 499468, reg. št.
440/2001. gng-250265
Potočnik Juanita, Prešernova 26/a,
Maribor, delovno knjižico, št. 29415. m-61
Puh Špela, Razgled 16, Piran – Pirano,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gng-250190
Ramaj Regjina, Pod bregom 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-250016
Rogelj Boštjan, Studenec 6, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 26106745, izdala
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnm-250184
Senica Nadja, Razgledna 13, Štore,
študentsko izkaznico, št. 20003212, izdala
fakulteta za logistiko v Mariboru. gnr-250229
Sirnik Boštjan, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-250048
Slana Davorin, Švabčeva ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-250035
Šalamun Janez, Mirna ulica 15, Šentilj v
Slov.goricah, delovno knjižico. m-65

Šijanec Ivan, Srednje 12, Bresternica,
delovno knjižico. m-55
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Rusijo,
št. 489658 in dovolilnico za Avstrijo, št.
000008/2006. gnl-250260
Škufca Robert, Znojile 10/a, Krka,
delovno knjižico. gnp-250181
ŠPAN d.o.o., Tržaška 547, Brezovica
pri Ljubljani, potrdilo o rezervaciji registrske
oznake za motorno jadralno letalo tipa
Dimond Aircraft HK36 Super Dimona, reg.
oznaka S5 – KKA. gns-250228
Špegel Karel, Ljubljanska 31/a, Velenje,
delnice od št. 016037 do št. 016041.
gnb-250245
Teršek Dušan, Gorazdova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-250076
Toš Denis, Jurovski dol 32, Jurovski Dol,
vozno karto, št. 8434, izdal Veolia transport.
m-72
Tretjak Marjan, Dovže 48, Mislinja,
delovno knjižico. gng-250165
Uhl Frančiška s.p., Novi trg 10,
Novo mesto, obrtno dovoljenje, št.
012068/0834/00-48/1995. gnm-250059
Videnič Jure, Cerklje ob Krki 18, Cerklje
ob Krki, delovno knjižico. gns-250178
Vihovanec Blanka, Dobrovnik 79,
Dobrovnik – Dobronak, delovno knjižico.
gny-250247
Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje z.o.o., Attemesov trg 3, Gornji Grad,
štampiljko pravokotne oblike, na kateri
je znak zadruge, pod njim pa napis firme
Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje z.o.o. in označba štampiljke z zaporedno
številko 10. Ob-3939/07
Zorman Kristjan, Negova 95, Spodnji
Ivanjci, vozno karto, št. 9655, izdal Veolia
transport. m-79
Žarkovič Maja, Vodovodna 12, Orehova
vas, vozno karto, št. 5943, izdal Veolia
transport. m-46
Žižek Robert, Sakušak 75, Juršinci,
pooblastilo
za
nošenje
orožja.
gnb-250045
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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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 Repub
like  Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list  Republike Slovenije d.o.o. •
Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

