Digitally signed by Damjan Zugelj
DN: cn=Damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates,
serialNumber=1235227414015
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2006.08.25 10:09:01 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: http://www.uradni-list.si
Št.

90

e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 521/06
Ob-23725/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo Komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup bergel in opornic.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: bergle in opornice.
Ocenjeni stroški brez DDV: 60 mio SIT/1
leto; 180 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.14.17.10-0, dodatni predmeti:
33.14.17.60-5.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: 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:
18. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana

25. 8. 2006

Št. 523/06
Ob-23726/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo Komercialnega sektorja, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup igel.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: igle.
Ocenjeni stroški brez DDV: 64 mio SIT
za eno leto, 192 mio SIT za tri leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.13.20-9.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: 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:
18. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 525/06
Ob-23756/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke:
tajništvo komercialnega sektorja, faks
++386/5/221-254.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, faks ++386/5/221-254.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup rokavic.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: rokavice.
Ocenjeni stroški brez DDV: 155 mio
SIT/1 leto; 465 mio SIT/3 leta.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.14.20-0, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 25.15.12.00-9.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
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:
18. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-23807/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
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:
– zdravje.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: UZ aparature.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Splošna
bolnišnica Maribor.
Šifra NUTS SI002.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Predmet javnega razpisa se deli na več
sklopov, in sicer:
1. UZ aparatura za Odd. za intenzivno
interno terapijo – 1 kos;
2. UZ aparatura za Odd. za kardiologijo in angiologijo – 1 kos;
3. prenosna UZ aparatura za Odd. za
kardiologijo in angiologijo – 1 kos;
4. UZ aparatura za Klinični odd. za
pediatrijo – 1 kos;
5. UZ aparaturi za Odd. za ginekologijo in perinatologijo – 2 kosa;
6. endoskopska UZ aparatura za Odd.
za gastrologijo – 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 147,500.000
SIT.
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Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: UZ aparatura za Oddelek za intenzivno interno terapijo
2. Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 20,833.333,33
SIT.
Sklop št. 2
Naslov: UZ aparatura za Oddelek za kardiologijo in angiologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 29,166.666,67
SIT.
Sklop št. 3
Naslov: prenosna UZ aparatura za Oddelek za kardiologijo in angiologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,000.000
SIT.
Sklop št. 4
Naslov: UZ aparatura za Klinični oddelek
za pediatrijo
Enotni
besednjak
javnih
naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33,333.333,33
SIT.
Sklop št. 5
Naslov: UZ aparaturi za Oddelek za ginekologijo in perinatologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33,333.333,33
SIT.
Sklop št. 6
Naslov: Endoskopska UZ aparatura za
Oddelek za gastrologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 20,833.333,33
SIT.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: M023.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-354/2006/2
Ob-23827/06
I.1) Ime, naslovi 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 notra-
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nje 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.
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) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za potrebe PP Rogaška Slatina, PP
Cerknica, PP Kozina in PP Ilirska Bistrica,
št. 430-354/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: sklop 1:
PP Rogaška Slatina, naslov bo posredovan
naknadno (območje urejanja P/51 Rogaška
Slatina); sklop 2: PP Cerknica, Cesta v Dolenjo vas 3, Cerknica; sklop 3: PP Kozina,
Rodiška cesta 1, Kozina; sklop 4: PP Ilirska
Bistrica, Vilharjeva 22, Ilirska Bistrica.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je dobava in montaža opreme za
potrebe PP Rogaška Slatina, PP Cerknica, PP Kozina in PP Ilirska Bistrica, po
sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 250,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: dobava in montaža opreme za
potrebe PP Rogaška Slatina
1) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za potrebe PP Rogaška Slatina,
ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo
notranjo opremo ter dopolnilno/specialno
opremo (opremo prostora za pranje vozil,
opremo prostorov za pridržanje, opremo
prostora za samoobrambo in fitness, opremo prostora za elektronsko strelišče, orodje in opremo priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično
opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 125,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 24. 8. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Sklop št. 2
Naslov: dobava in montaža opreme za
potrebe PP Cerknica

1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Cerknica, ki zajema:
pisarniško, pohištveno in drugo notranjo
opremo ter dopolnilno/specialno opremo
(opremo prostora za pranje vozil, opremo
prostorov za pridržanje, orodje in opremo
priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 75,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 24. 8. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Sklop št. 3
Naslov: dobava in montaža opreme za
potrebe PP Kozina
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Kozina, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo
ter dopolnilno/specialno opremo (opremo
prostora za pranje vozil, opremo prostorov
za pridržanje, orodje in opremo priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33,333.333,34
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 24. 8. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Sklop št. 4
Naslov: dobava in montaža opreme za
potrebe PP Ilirska Bistrica
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Ilirska Bistrica, ki zajema dopolnilno/specialno opremo (opremo
prostora za pranje vozil, opremo prostorov
za pridržanje, opremo prostora za samoobrambo in fitness, opremo prostora za elektronsko strelišče, orodje in opremo priročne
delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.42.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 16,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje 24. 8. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 24. 8. 2006.
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: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Storitve
Ob-23709/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: mag. Jure
Krajnc, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-09, faks 01/300-98-78,
elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: svetovalne storitve pri
zasnovi in izvedbi javnega naročanja za
uvedbo elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku z DRSC tehnologijo na cestah v upravljanju DARS d.d.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
73.22.00.00-0.
II.2.3) Kategorija storitve: 11.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
300,000.000 SIT (1.251.878 EUR).
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000445/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
DARS d.d.

Št.

Ob-23900/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Rožič, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/473-48-50, faks +386/1/473-48-60,
elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si,
internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/5/907-56-04, faks +386/5/907-56-09,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pridobitev dolgoročnega
posojila.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.12.00.00-0.
II.2.3) Kategorija storitve: 6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: pridobitev dolgoročnega posojila.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Kohezijski program posodobitve kontrole zračnega prometa Slovenije.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Javni razpisi
Blago
Ob-23506/06
Razveljavitev
Splošna bolnišnica Celje na podlagi sklepa Državno revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnega naročila z dne 6. 7.
2006 razveljavlja celoten postopek oddaje
javnega naročila: Dobava in montaža video
linije s pripadajočimi aparati, objava v Uradnem listu RS, Uradne objave št. 116-117 z
dne 23. 12. 2005, Ob-35841/05.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 3511-1/2006-203
Ob-23596/06
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov
za opremljanje objekta Nevrološke klinike
Kliničnega centra Ljubljana, z nakupom na
leasing za obdobje 7 let«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11604/06 se spremenijo točke II.3),
IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer v naslednjem:
– II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: spremeni se datum v 23. 3.
2007.
– IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 14. 9. 2006.
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– IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
14. 9. 2006 in število dni iz 136 v 150.
– IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni
se datum v 14. 9. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-23491/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: skuterji.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 110 skuterjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
110 skuterjev. Količina je okvirna.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
2,000.000 SIT), izbrani ponudnik predloži
tudi bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v višini 2,000.000 SIT) in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (v
višini 2,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– dokazilo, da je ponudnik pooblaščeni
prodajalec,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
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– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
vozila dobavil v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– servisna mreža – dobavitelj mora zagotavljati pooblaščene serviserje po celotni
Sloveniji. V primeru, da je servis od kraja
uporabe (sedež pošte) oddaljen več kot 30
km, mora dobavitelj zagotavljati brezplačen
prevoz skuterja za potrebe servisiranja oziroma zagotavljati servisiranje na terenu v
garancijski in izven garancijski dobi,
– garancija mora ustrezat zahtevani v
razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
organiziral izobraževanje voznikov glede
pravilne in gospodarne uporabe skuterjev,
– ponudnik mora predložiti: navodila za
uporabo vozila, garancijsko in servisno knjižico,
– ponudnik mora predložiti izjavo, s
katero se zavezuje, da bo zagotavljal vse
rezervne dele pri pooblaščenih serviserjih
praviloma v 24 urah, najpozneje pa v treh
delovnih dneh,
– ponudnik mora predložiti izjavo, v kateri se zavezuje, da bo na vsakem skuterju
pred dobavo izvedel prvi brezplačni servis,
– ponudnik mora nuditi nadomestne skuterje (vsaj 4) za izpade skuterjev v času
življenjske dobe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 70 točk,
2. servisna mreža 10 točk,
3. garancijska doba 10 točk,
4. cena servisnih pregledov 5 točk,
5. dobavni rok 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 68/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 12.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 12. 2006 od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-23510/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-09, faks 01/369-57-83, elektronska pošta: Barbara.zgonc@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-124/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rentgen za pregled prtljage.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Okrožno sodišče v Kopru,
Okrožno sodišče v Mariboru, Okrožno sodišče na Ptuju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 16. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do
31. 12. 2006.
Podpisan in žigosan vzorec priloženega
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Podpisan in žigosan vzorec priloženega
finančnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Gl avni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
prejema računa izstavljenega po lokacijah
dobave rentgenov ob priloženem podpisanem in žigosanem primopredajnem zapisniku o kvalitetno izvršeni dobavi in montaži
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud

nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik ima poravnane davke in prispevke;
6. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben;
7. ponudnik mora dokazati, da je uradni prodajalec in serviser za blago, ki ga
ponuja;
8. ponudnik mora ponudbi priložiti tudi
najmanj dve referenčni potrdili, s katerimi
izkazuje kvalitetno opravljeno dobavo in
montažo rentgenov za pregled prtljage v
zadnjih treh letih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke
1: izpisek iz sodne ali druge evidence;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence; če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da
s podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje
zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke
3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 4: fotokopijo izpiska iz sodne ali druge
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke
5: potrdilo pristojnega davčnega urada, na
območju katerega ima ponudnik svoj sedež,
da ima poravnane vse davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke
6: originalen obrazec BON 1/P s kazalniki,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe. Potrdilo-a banke, pri kateri
ima ponudnik odprt-e poslovni-e račun-e,
da v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel
blokiran-e svoj-e račun-e (potrdilo o solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke
7: potrjen obrazec izjave ponudnika;
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Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke
8: izpolnjen in potrjen obrazec »Referenčno
potrdilo«.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu www.mp.gov.si v rubriki
Javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 13. uri, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-23568/06
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,
elektronska pošta: astepanovic@gmail.com,
internetni naslov: www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01-B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pralni stroj s kapaciteto 140 kg – hospitalna izvedba.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pralnica SB Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo ponudniku izdala bančno
garancijo (nepreklicno, brezpogojno in na
prvi poziv) za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 20% vrednosti 30 dni od datuma podpisa zapisnika
o prevzemu, ostalo pa v najmanj 5. brezobrestnih mesečnih obrokih (plačilni pogoji so
lahko tudi ugodnejši).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izpolnjen obrazec izjave, da ponudnik
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izpolnjen obrazec izjave, da so vsi vpisani podatki resnični in zanje ponudnik odgovarja moralno in materialno,
– lastni predračun za ponujeno blago,
– izpolnjen, podpisan in žigosan ter parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti,
– predloženo potrdilo o vpisu ponudnika
v ustrezen register, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– izpolnjen obrazec izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek,
– originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila, ki ga izda pristojni davčni
urad ali carinska uprava,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
v zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve,
– potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih 6. mesecih ni bil blokiran, ali BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izpolnjena referenčna lista z navedbo
vsaj treh kupcev oziroma naročnikov, ki jim
je v zadnjih treh letih dobavil podobne pralne stroje - reference ponudnika - z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel posebej, izdanih s strani kupcev, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti ter referenčno listo
proizvajalca opreme, da je dobavil podobne pralne stroje tudi drugim uporabnikom v
Evropski uniji,
– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 90 dni
od podpisa pogodbe, dobavni rok je lahko
tudi krajši,
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– izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so 20% vrednosti 30 dni od datuma
podpisa zapisnika o prevzemu, ostalo pa v
najmanj 5. brezobrestnih mesečnih obr.,
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški
v smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, davek na dodano
vrednost, stroški montaže in stroški poduka
delavcev naročnika za ravnanje in delo s
strojem,
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake,
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju
dobave rezervnih delov in pooblaščenega
servisa, tako v času garancije, kot tudi po
njenem izteku, v za to opremo normalni življenjski dobi,
– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za stroj (najmanj 2 leti),
– izpolnjena lastna izjava o možnosti avtomatskega tehtanja,
– predložen CE certifikat za ponujeno
opremo, ki ga izdajajo pooblaščene institucije,
– prospekti v slovenskem, angleškem ali
nemškem jeziku, tehnična dokumentacija in
navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 70 točk,
– avtomatsko tehtanje perila – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijska doba – 5 točk,
– odzivni čas – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 9. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa številka
01100 – 6030278282, ki je odprt pri UJP
Murska Sobota.
Dokazilo o plačilo poslati po faksu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 12.30, Splošna bolnišnica Murska Sobota, uprava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-23570/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva
cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/466-81-00, faks 07/466-81-10, elektronska pošta: tone.zorko@sb-brezice.si, internetni naslov: http://www.sb-brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni zdravstveni zavod, Splošna Bolnišnica Brežice, kontaktna
oseba: Rok Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/466-81-00, faks 07/466-81-10, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si, internetni naslov: http://www.sb-brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni zavod, Splošna
Bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Rok
Škvarč, dipl. ekon., Černelčeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-00,
faks 07/466-81-10, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si, internetni naslov:
http://www.sb-brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/06 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža teledirigiranega RTG
aparata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, fco. rtg oddelek,
Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila v primeru, da dobo izbrani na javnem razpisu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: izbere se najboljši ponudnik
glede na merila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad
oziroma drug pristojen organ države, kjer
ima sedež ponudnik;
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– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco oziroma drugega pristojnega organa države, kjer ima sedež ponudnik;
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
– izjava ponudnika, da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični
specifikaciji, (izjava dobavitelja pod materialno in odškodninsko odgovornostjo, da
ponujena oprema izpolnjuje karakteristike
oziroma minimalne zahteve navedene v razpisni dokumentaciji);
– izjava ponudnika, da so v ponudbi
vključeni stroški izobraževanja in usposabljanja delavcev naročnika za delo z aparaturami;
– izjava ponudnika, da je garancijska
doba teledirigiranega RTG aparata najmanj
24 mesecev po zaključeni preizkusni dobi in
uspešni primopredaji;
– izjava ponudnika, da sam ali njegov
pogodbeni partner zagotavlja 24 urni odzivni čas za servisiranje, ter da zagotavlja
strokovno usposobljen kader za izvajanje
servisa za ponujeno aparaturo;
– izjava ponudnika, da bo sam ali njegov pogodbeni partner zagotavljal rezervne
dele za čas uporabe teledirigiranega RTG
aparata še najmanj 10 let po uspešni primopredaji;
– izjava ponudnika, da je poreklo izvora
aparature istovetno s certifikati o izdelku;
– izjavo ponudnika, da aparat ustreza
vsem standardom in drugim predpisom, ki
veljajo za tak aparat v Republiki Sloveniji;
– izjava ponudnika, da je aparatura
označena z CE oznako.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON –1/P ali
drug uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto
2005 oziroma je razviden indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2005. Če je ponudnik
novoustanovljena pravna oseba, ki posluje
manj kot eno leto, mora predložiti dokazilo
za najmanj šest mesečno obdobje. Dokumenti so lahko v originalu ali fotokopiji, ne
glede na starost (datum izdaje) pa morajo
izkazovati relevantno stanje za zahtevano
obdobje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih karakteristik (iz točke 2.1 te razpisne
dokumentacije ponujenega) teledirigiranega
RTG aparata s predložitvijo prospektov oziroma katalogov in certifikatov ter/ali druge
tehnične dokumentacije, ki to verodostojno
dokazujejo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– garancijski pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/06-2 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 9. 2006.
Cena: 3.500 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št.: 01100-6030276730, s
pripisom za JN – Teledirigiran RTG aparat.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Pripombe na zapisnik bodo lahko podali
le zakoniti predstavniki ponudnikov in tisti, ki
bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2006
ob 10. uri; Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, sejna soba – uprava (pritličje), Černelčeva cesta 15, 8250
Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2006.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-23711/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto,
kontaktni osebi: Dušan Harlander in Janez
Bauer, Mej Vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-41-00, faks 07/393-41-01,
elektronska pošta: info@zzv-nm.si, internetni naslov: www.zzv-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, kontaktna oseba: Darja Kapš,
Mej Vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-41-00, faks 07/393-41-01, elektronska pošta: darja.kaps@zzv-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 210-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža nove ter demontaža,
popravilo in montaža obstoječe laboratorijske opreme za opremitev sanitarno
kemičnega laboratorija naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mej Vrti 5, Novo mesto
(obstoječi laboratorij) in Dalmatinova ulica 3,
Novo mesto (novi laboratorij).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s popisom laboratorijske opreme.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, in sicer z veljavnostjo najmanj do
31. 1. 2007.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem razpisu
bo moral naročniku izročiti:
– bančno garancijo za vrnitev avansa v
višini plačanega predplačila;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v višini
15% pogodbene cene bo naročnik plačal
avans v 8 dneh po podpisu pogodbe. 25%
pogodbene cene bo naročnik plačal v 8
dneh po uspešnem prevzemu del, 25% pogodbene cene bo naročnik plačal v 90 dneh
po uspešnem prevzemu del, 25% pogodbene cene bo naročnik plačal v 180 dneh
po uspešnem prevzemu del; 10% pogodbene cene bo naročnik plačal v 240 dneh po
uspešnem prevzemu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila pri pristojnem sodišču ali drugem
organu;
Dokazilo: redni izpisek iz sodnega registra, katere predmet je javno naročilo. Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list). Dokument ne sme biti na
dan odpiranja ponudb starejši od 30 dni;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. V
kolikor dovoljenje za opravljanje dejavnosti
na podlagi posebnega zakona ni potrebno,
mora ponudnik priložiti pisno izjavo, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila dovoljenje ni potrebno na podlagi
posebnega zakona;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje, iz katerega bo razvidno, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in pisna izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;

– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, ter da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence pristojnega organa, če
ponudnik ni registriran pri sodišču, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in pisna izjava ponudnika, da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
oziroma da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik – pravna osebe mora izkazati, da ni bil v letu 2005 razvrščen po kriteriju
poslovne uspešnosti v razred 5 ali po kriteriju finančne stabilnosti v razred D ali razred
E (kar izhaja iz BON-1/P) in da mu ni bil v
zadnjih 6-ih mesecih blokiran račun;
Dokazila: BON-1/P s podatki in kazalniki
za leto 2005;
– ponudnik – samostojni podjetnik mora
izkazati, da ni v letu 2005 posloval z izgubo
in mu tudi ni bil v zadnjih 6 mesecih blokiran račun;
Dokazilo: bilanca stanja in izkaz uspeha
za leto 2005 in potrdila vseh poslovnih bank,
pri katerih ima odprte transakcijske račune,
o povprečnem stanju na transakcijskih računih za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
izdajo potrdil;
– ponudnik mora izkazati, da iz poročila pooblaščenega revizorja izhaja, da ima
ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da ima do datuma revizorjevega
poročila poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, ki je izdano v skladu z Odredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da ima do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izvedel
vsaj tri posle, ki se nanašajo na dobavo in
montažo laboratorijske opreme za enake
ali podobne laboratorije kot je predmet tega
javnega naročila.
Dokazilo: seznam najpomembnejših dobav in montaž laboratorijske opreme v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, skupaj
s potrdili kupcev oziroma dobaviteljev o dobro opravljenem delu;
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– ponudnik mora podati lastno izjavo, da
je sposoben za izvedbo javnega naročila;
– ponudnik mora predložiti izpolnjen,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
– v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi
naročila sodeloval s podizvajalci, mora to
posebej navesti in mora za vsakega podizvajalca izkazati, da izpolnjujejo pogoje iz
42. in 42.a člena ZJN-1UPB1;
Dokazila: lastna izjava ponudnika in lastne izjave podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 210-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 12. 10. 2006,
cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poslovni račun
Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej Vrti 5, 8000 Novo mesto: št. 01100
– 603 0926921 s sklicem: 7777; za nakazila
iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of
Slovenia, Slovenska 35, SI-1000 Ljubljana,
IBAN SI 56011006030926921, Swift code
BSLJSI2X. 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 razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2006
ob 13.30, Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, Mej Vrti 5, 8000 Novo mesto,
sejna soba (depandansa).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost naročila: 69,000.000
SIT.
Ponudnik si mora pred oddajo svoje ponudbe ogledati obstoječi sanitarno kemični
laboratorij in novi sanitarno kemični laboratorij. O ogledu laboratorija bo naročnik izdal
potrdilo, ki ga je ponudnik dolžan predložiti
ponudbi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Ob-23712/06
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,
elektronska pošta: astepanovic@gmail.com,
internetni naslov: www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06-B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
mleko in mlečni izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: SB M. Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1
sklop.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2006, konec 31. 3.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna izjava, da bo ponudnik ob podpisu pogodbe predložil naročniku bančno garancijo
(nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 koledarskih dni od datuma izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– obrazec ponudbe,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– izjava, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki resnični.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– kopija registracije pri Veterinarski
Upravi RS za proizvodnjo in promet z živili
živalskega izvora in pridobljeno veterinarsko
oznako obrata;
– izpolnjen obrazec izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek;
– originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P,
– originalno potrdilo poslovne banke o
neblokiranosti TR ali BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– specifikacija za ponujeno blago,
– referenčna izjava o sklenjenih treh tovrstnih pogodbah s kupci v Sloveniji in/ali
EU (s potrdili kupcev),
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– lastna izjava o roku sukcesivne dostave blaga DDP centralna kuhinja razloženo
Lastna izjava o plačilnih pogojih,
– lastna izjava o zagotovitvi 100% razpisanih vrst blaga in količin,
– lastna izjava o fiksnosti cen,
– lastna izjava o tem dostavi brezplačnih
vzorcev,
– lastna izjava o zagotovitvi ustreznega
transporta,
– lastna izjava o izvajanju HACCP,
– lastna izjava o predložitvi potrdila o
veterinarski kontroli,
– lastna izjava o predložitvi ustreznih rezultatov analiz.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 06-B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 9. 2006, cena:
4.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01100-6030278282, potrdilo
o plačilo poslati po faksu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 24. 10. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 520/06
Ob-23719/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-27-73.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-27-73.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-27-73.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup dveh anestezijskih aparatov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.17.21.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
dveh anestezijskih aparatov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti;
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti;
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni od podpisa primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 12. uri; v Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana – sejna soba 2. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpi-
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sno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-23814/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za farmacijo, Ptujska 21, 1000 Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-275.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava laboratorijske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Urad za zdravila, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 17 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 8.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Dokumentacijo lahko naročite po faksu 01/280-67-74, ali po elektronski pošti
info@zti-lj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 9. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2006.
Zavod za farmacijo
Ob-23817/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna

oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_011.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 13,300.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za dejavnost,
ki je predmet javnega razpisa,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ponudnik mora predložiti obrazec
BON 2, ki mora biti original in ne sme biti
starejši od 7 dni računano od dneva oddaje
ponudb nazaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 9. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je
vračunan DDV, nakazilo na račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2006 do 10. ure;
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Uprava, Gosposvetska ulica 9, Kranj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2006
ob 11. uri, v knjižnici ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10, Kranj.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-23819/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Dejan Pehar, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-90-00, faks
01/478-90-21.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: vzpostavitev nadzornega sistema ribištva v Republiki Sloveniji
(VMS).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup in namestitev elektronske komunikacijske
opreme na ribiških plovilih ter vzpostavitev podatkovne zbirke in informacijskega sistema za oddaljen nadzor ribiških plovil (VMS – Vessel Monitoring
Sysem), ki bo omogočal Republiki Sloveniji izvajanje nacionalnega nadzornega programa ribištva po predpisih
Evropske skupnosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58,
1000 Ljubljana in ribiška plovila v RS.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0; pomožni predmet, glavni besednjak: 30.24.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0.
2) Kratek opis: elektronska komunikacijska oprema za ribiška plovila – oddajniki/sprejemniki, ki omogoča s pomočjo satelitske komunikacije prenos VMS-podatkov
iz ribiških plovil v podatkovno zbirko VMS
sistema (Blue Box with power supply (vessel
Inmarsat-C receiver/transceiver), z inštalacijo in konfiguracijo, usposabljanjem izva-
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jalcev projekta in ključnih uporabnikov ter
testiranjem.
3) Obseg ali količina: 8 Blue Box.
Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.00.00-3.
2) Kratek opis: programska oprema
(strežnik VMS) – vTrack – aplikativna licenčna programska oprema in vsa potrebna
podpora (instalacija, konfiguracija, uvajanje
in implenentacija v obstoječi sistem pri naročniku.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: strojna
oprema ribiških plovil: na krov ribiških ladij
(8) bo potrebno namestiti (instalirati specializirane elektronske komunikacijske naprave – oddajnike/sprejemnike (blue box) in jih
skonfigurirati tako, da bodo pripravljeni za
oddajanje in sprejemanje VMS-podatkov.
Oddajnik bo moral biti sposoben zagotoviti naslednje podatke: identifikacijo plovila,
geografski položaj plovila na osnovi GPS
koordinat (Global Positioning System), datum in čas v UTC formatu (Universal Time
Coordinated), hitrost in smer plovbe ter jih
s pomočjo satelitske komunikacije pošiljati v naročnikov nadzorni center (FMC
– Fisheries Monitoring Center). Ponujeni
oddajniki morajo omogočiti prenos nadzornih podatkov (VMS-podatkov) po predpisih
Evropske komisije (Council Regulation No.
2244/2003. Osnovna zahteva za oddajnik
je, da VMS-podatke pošilja v naročnikov
FMC samodejno, na vnaprej definiran naslov, brez posredovanja operaterja, v naprej
določenih časovnih intervalih oziroma prednastavljeno frekvenco pošiljanja. Dodatna
zahteva za oddajnik je, da pooblaščena
oseba lahko s pomočjo ustreznega uporabniškega vmesnika od oddajnika zahteva
nemudoma posredovanje VMS-podatkov o
trenutnem stanju oddajnika oziroma plovila. Satelitska komunikacija in prenos VMSpodatkov: Sistem VMS deluje na principu
satelitske komunikacije in prenosa VMSpodatkov med oddajnikom, Zemeljsko postajo (LES) in končnim odjemalcem (računalniška aplikacija v FMC). Ponudnik mora
zagotoviti ustrezno satelitsko komunikacijo,
ki bo zagotavljala varen in zanesljiv prenos
vseh VMS-podatkov v obe smeri. Zaželena
je sodobna komunikacijska rešitev, ki sloni
na spletnih tehnologijah in TCP/IP komunikacijskem protokolu. Satelitska komunikacija mora biti zadosti varna in zanesljiva,
da zagotavlja vse relevantne podatke konsistentnost VMS-podatkov in preprečuje
možnosti kakršnihkoli zlorab. Podatkovna
zbirka in informacijski sistem VMS: Ponujena rešitev za podatkovno zbirko in informacijski sistem VMS mora omogočiti nadzor
ribiških plovil, obdelavo nadzornih podatkov (VMS-podatkov), izmenjavo VMS-podatkov z drugimi članicami EU ter poročanje Evropski komisiji o rezultatih nadzora
po predpisih Evropske komisije (Council
Regulation No. 2244/2003). Aplikativna
programska oprema mora zagotoviti izmenjavo VMS-podatkov z drugimi državami
članicami EU. Ponudnik bo moral zagotoviti
po potrebi usposabljanje izvajalcev projekta za timsko in projektno delo, usposabljanje ključnih uporabnikov podatkovne zbirke in aplikativne programske opreme VMS
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(tako končnih uporabnikov kot aplikativnih
administratorjev) in testiranje projektnega
izdelka VMS po projektnih fazah. Vsa oprema bo morala biti dobavljena do konca leta
2006. Skupna ocenjena vrednost naročila
(za strojno in programsko opremo) znaša
40,5 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 10. 2006 in/ali konec
15. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT. Kolikor ponudnik predloži
ponudbo za posamezni sklop katerega skupna vrednost ne presega 30,000.000 SIT
bančna garancija za resnost ponudbe ni
potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov (skupna ponudba) mora biti
le-ta pripravljena v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42.
in 42.a členu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo), ob upoštevanju določb Direktive
2004/18/EC in predpisov EU na osnovi katerih je potrebno izdelati informacijski sistem
VMS.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– dokazilo ali izjava ponudnika, da mu v
zadnjih petih letih ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
v zvezi s svojim poslovanjem in ni vpisan v
kazensko evidenco,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države,
v kateri ima ponudnik sedež,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke za socialno varnost v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ekonomsko – finančni sposobnosti: ponudniki s sedežem v RS: BON
1/P (lahko tudi BON 1) – samostojni podjetniki posamezniki BON 1/S, s podatki in
kazalniki za leto 2005 in potrdilo poslovne

banke ali bank, ki vodi ponudnikov račun;
ponudniki s sedežem v tujini: bilanca stanja
ali izvlečki iz bilanc stanja, če zakonodaja države v kateri je ponudnik registriran
zahteva objavo bilanc stanja – za zadnja tri
leta in Računovodski izkaz celotnega prometa za tri pretekla leta, upoštevajoč datum
ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja
ponudnika,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznosti do kooperantov, dobaviteljev in podizvajalcev,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi strojno
in/ali programsko opremo, ki je predmet razpisa, ki bo omogočala naročniku v Republiki Sloveniji izvajanje nacionalnega nadzora
programa ribištva po predpisih Evropske
skupnosti,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
in namestitev elektronske komunikacijske
opreme na ribiških plovilih in/ali vzpostavitev podatkovne zbirke in informacijskega
sistema za oddaljen nadzor ribiških plovil
(VMS),
– da ponudnik lahko zagotovi opremo, ki
jo zahteva naročnik,
– da ima ponudnik ustrezno usposobljene delavce za namestitev in servisiranje
opreme, ki jo ponuja,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
opreme do konca leta 2006,
– da ima ponudnik reference s področja,
ki je predmet javnega naročila,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena do 80 točk,
– reference (že uspešna namestitev
opreme) do 10 točk,
– garancijski rok do 5 točk,
– odzivni čas v primeru popravil do 5
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1074/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 10. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 1074/06, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 13.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 9.uri; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Sklep Vlade RS ter Uredbe EU, ki
državi članici nalagajo vzpostavitev informacijskih sistemov za nadzor plovil (Uredba Komisije, št. 2244/03, Uredba Sveta,
št. 2371/02).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 146/8/2006
Ob-23832/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Antona Globočnika,
Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Marina Vidmar, tel.
05/700-03-13, faks 05/726-18-10, elektronska pošta: marina.vidmar@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis javnega naročila: sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil
v času od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2009.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Osnovna šola Antona Globočnika, Cesta na
Kremenco 2, 6230 Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za celoten
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino živil ali za posamezen sklop v okviru
skupine živil. Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu. Ponudnik mora navesti, da
se ponudbe nanašajo na sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina – meso in mesni izdelki,
3. skupina – ribe in konzervirane ribe,
4. skupina – sveža zelenjava in sadje,
5. skupina – zmrznjena in konzervirana
zelenjava ter sadje,
6. skupina – sadni sokovi in sirupi,
7. skupina – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
8. skupina – ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006, konec 30. 9.
2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom dobavitelja blaga ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih ZJN-1 – 42. člen in 42.a člen ter
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih

naročilih, razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. cena: 75 točk,
2. plačilni rok: 10 točk,
3. fiksnost ponudbenih cen:
– 13 mesecev – 1 točka,
– 14 mesecev – 2 točki,
– 15 mesecev – 3 točke,
– 16 mesecev – 4 točke,
– 17 mesecev – 5 točk,
– 18 mesecev – 6 točk,
– 19 mesecev – 7 točk,
– 20 mesecev – 8 točk,
– 21 mesecev – 9 točk,
– 22 mesecev – 10 točk,
– 23 mesecev – 11 točk,
– 24 mesecev – 12 točk,
4. druge ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do
vključno 27. 9. 2006, po predhodni najavi,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure v tajništvu šole, do dneva in
ure, predvidene za oddajo ponudb.
Cena razpisne dokumentacije: 18.000
SIT z DDV. Ponudniki morajo navedeni
znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01294-6030675497, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma bodo
prispele najkasneje do 27. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do
31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: dne 28. 9. 2006 ob 10. uri. Javno
odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih
Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Osnovna šola Antona Globočnika
Postojna
Št. 147/8/2006
Ob-23834/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Antona Globočnika,
Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Marina Vidmar, tel.
05/700-03-13, faks 05/726-18-10, elektronska pošta: marina.vidmar@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot po I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis javnega naročila: dobava
kurilnega olja – extra lahko EL (65.000
litrov letno) v času od 1. 10. 2006 do
30. 9. 2009.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
– Osnovna šola Antona Globočnika, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna,
– OŠ Antona Globočnika, Podružnična
šola Bukovje, Bukovje 4, 6230 Postojna,
– OŠ Antona Globočnika, Podružnična
šola Studeno, Studeno 68, 6230 Postojna,
– OŠ Antona Globočnika, Podružnična
šola Planina, Planina 142, 6232 Planina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kurilno
olje – extra lahko EL (65.000 litrov letno).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006, konec 30. 9.
2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom dobavitelja blaga ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih ZJN-1 – 42. člen in 42.a člen ter
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih, razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do
vključno 28. 9. 2006, po predhodni najavi,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure v tajništvu šole, do dneva in
ure, predvidene za oddajo ponudb.
Cena razpisne dokumentacije: 10.000
SIT z DDV. Ponudniki morajo navedeni
znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01294-6030675497, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma bodo
prispele najkasneje do 28. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do
31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: dne 29. 9. 2006 ob 10. uri. Javno
odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih
Osnovne šole Antona Globočnika Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Osnovna šola Antona Globočnika
Postojna
Ob-23837/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 71/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je dobava in montaža
naprav za nemoteno napajanje (UPS) za
potrebe zagotavljanja nemotenega napajanja računalniške in tehnološke opreme
z električno energijo na poštnih okencih
po posameznih poštah v okviru poslovnih enot (PE) Pošte Slovenija d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: poštne poslovalnice Pošte
Slovenija d.o.o. po Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope – vrste blaga: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupno
126 UPS naprav, različnih nazivnih moči od
1 do 10 kVA.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
2,000.000 SIT). Izbrani dobavitelj predloži
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 10% pogodbene vrednosti) in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do
5. 12. 2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
naprave dobavil in montiral FCO naročnik
v roku, po dispoziciji in terminskem planu
naročnika,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
reklamacijo naročnika rešil najkasneje v 8
koledarskih dneh od prejema pisne reklamacije,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
daje na vso vgrajeno opremo, naprave, material in delo 3 letno garancijo,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
za vgrajeno opremo in naprave izvedel šolanje uporabnika,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
za vgrajeno opremo in naprave dostavil vso
potrebno dokumentacijo, certifikate, ateste,
izjave o skladnosti in navodila za uporabo v
slovenskem jeziku,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
v garancijskem času zagotavljal odzivni čas
za odpravo napake v roku 4 ur oziroma nadomestno napravo na lokaciji naročnika za
čas izvedbe popravila v času 4 ur od prijave
okvare. Pred iztekom garancijskega roka se
zahteva servisni pregled vseh UPS naprav z
izdajo pisnega protokola,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
zagotovil pooblaščenega serviserja, ki bo izvedel montažo, zagon in servis dobavljenih
UPS naprav v času garancijske dobe,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da je
seznanjen, da ga lahko naročnik izloči iz
ocenjevanja ponudb, če bodo podatki v njegovi ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),

– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– »on line« delovanje,
– vhodna, izhodna napetost in frekvenca 230V/230V, 50Hz, za moči nad 5kVA
3x400V/230V,
– galvanska ločitev bremena,
– avtonomija 10 min pri nazivni obremenitvi,
– SNMP nadzor preko Ethernet vmes
nika,
– ponudnik mora za vso ponujeno opremo navesti tipe ponujene opreme s kataloško oznako proizvajalca in priložiti natančne
tehnične specifikacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja skupna vrednost ponudbe.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 71/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 9. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2006
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-23847/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kontaktne
osebe: Vesna Priveršek Poglajen, Maja Vehab, Marjan Babič, Barbara Berčič in Branko
Lužar, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/47-74-138, 01/47-74-146,
01/47-74-235, 01/47-74-119, 01/47-74-118,
faks 01/425-67-46, 01/425-97-75, elektronska pošta: spksn.tajnistvo@ajpes.si, internetni naslov: www.ajpes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES),
kontaktni osebi: Iris Ferrin in Anka Košir,
Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-74-186, 01/47-74-107,
faks 01/425-67-46, elektronska pošta: spksn.tajnitsvo@ajpes.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 513-204/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 3 skupin računalniške opreme:
– monitorji: MT-1, 15 kosov (1 podskupina),
– tiskalniki: TL-1, 30 kosov; TL-2, 10 kosov (2 podskupini),
– strežniki: RS-1, 1 kos (podskupini).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na 13 lokacijah naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
računalniške opreme, ki je predmet javnega
razpisa je naveden v Razpisni dokumentaciji
naročnika, št. 513-204/2006-2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dobave računalniške opreme
je najkasneje 40 od veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izpolnitev pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni po prejemu računa, ki je izstavljen po
dobavi in uspešni primopredaji računalniške
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarske družbe, samostojni podjetniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomsko finančne sposobnosti in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON Obrazec za gospodarske
družbe in BON Obrazec za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o referencah s strokovnimi priporočili, certifikati o usposobljenosti servisnih delavcev, dokazilo o servisu
(število in krajevni seznam lokacij ter število
usposobljenih strokovnjakov na posamezni
lokaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-17131/06 z dne 16. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2006.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2006
ob 11. uri; Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 8. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence
in storitve (AJPES)
Ob-23905/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/907-56-06, faks 05/790-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni
naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 05/907-56-06, faks 05/907-56-09, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni
naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0029/2006-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava protivlomne in video opreme za
tehnično varovanje objektov diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: diplomatska in konzularna
predstavništva Republike Slovenije, lokacije
so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.32.35.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 29.85.21.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nabava protivlomne in video opreme za
tehnično varovanje objektov diplomatsko
konzularnih predstavništev Republike Slovenije, ki obsega 3 sklope:
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– sklop 1: proti vlomna varnostnotehnična oprema,
– sklop 2: videonadzorna oprema.
– sklop 3: mehansko varovanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno
izdajanje faktur za nazaj z valuto 30. dan po
prejemu fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v zadnjih 3 letih (2004,
2005 in 2006) poljubnemu št. naročnikov
dobavil protivlomno in video opremo za tehnično varovanje objektov v vrednosti vsaj
15,000.000 SIT brez DDV.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 4. Obrazec A-4, točka 1.6.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 029/2006-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je moč pridobiti na spletni strani
www.praetor.si in je na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 10. 2006, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 14. uri, Republika Slovenija Ministrstvo
za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000
Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic; (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Gradnje
Št. 04-2006

Ob-23702/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15,
2000 Maribor, je v Uradnem listu RS, št.
73-74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20142/06, objavila javni razpis za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za »investicijsko
vzdrževalna dela na objektu Vila Pohorski
dvorec – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska dela ter dobava in montaža opreme«. V skladu s petim odstavkom
25. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1UPB1; Ur. l. RS, št. 36/04) objavljamo spremembo rokov, in sicer se prvotna objava
spremeni na naslednji način:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
16. 8. 2006 do 10. ure, Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
16. 8. 2006 ob 12. uri, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – sejna
soba.
Univerza v Mariboru
Št. 110-1/06

Ob-23840/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS. št. 73-74/06 z dne
14. 7. 2006 je bil objavljen javni razpis
za izbiro izvajalca za »obnova betonskih
stez na CP Tepanje, Vransko in Pesnica«
(Ob- 20488/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/2000) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 31. 8. 2006 do 10.30. Odpiranje
ponudb bo dne 31. 8. 2006 ob 11. uri, kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji

Št. 430-7/2006

Ob-23566/06

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik) je v Ur. l. RS, št. 65/06 z dne
23. 6. 2006, objavila javni razpis za oddajo
naročila gradenj po odprtem postopku za izgradnjo 2. OŠ v Slovenski Bistrici na podlagi
18. člena ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 36/04 Uradno
prečiščeno besedilo – ZJN-1-UPB1, v nadaljevanju: ZJN-1).
Na povabilo naročnika so pravočasno
prispele štiri ponudbe, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zap. št.
ponudbe
1.
2.
3.
4.

Naziv ali šifra ponudnika
Gradis GP Gradnje Ptuj d.d., Dornavska cesta
6A, 2250 Ptuj
Vegrad d.o.o. Velenje, Stari trg 35, 3320 Velenje
Gradis GP Celje d.d., Bukovžlak 71, 3221
Teharje
Granit d.d. Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta
69, 2310 Slovenska Bistrica

Datum prejetja

Ura

7. 8. 2006
7. 8. 2006

10.25
10.30

7. 8. 2006

11.06

7. 8. 2006

11.30

Komisija naročnika je na podlagi natančnega pregleda in analize ponudb ugotovila, da je ena ponudba nepravilna in
sicer ponudba podjetja Vegrad d.o.o., Stari
trg 35, 3320 Velenje, ostale tri ponudbe
pa so bile pravilne, saj so vsebovale vso
ponudbeno dokumentacijo, ki je bila predpisana in pripravljena v skladu z navodili
naročnika.
Komisija je po opravljenem pregledu v
skladu s 76. členom ZJN – 1 zavrnila vse
ponudbe, kot nesprejemljive, ker vse ponudbe presegajo sredstva, ki jih ima Občina
Slovenska Bistrica zagotovljena za izvedbo
javnega naročila – izgradnja 2. OŠ v Slovenski Bistrici.

Na podlagi 77. člena ZJN – 1 se z odločitvijo naročnika seznani (obvesti) nadzorni
organ Občine Slovenska Bistrica, Komisijo
evropskih skupnost, Ur. l. RS in ponudnike,
ki so oddali ponudbo.
V skladu s 1. točko 3. odstavka 20. člena
ZJN – 1 so podani pogoji za izvedbo postopka s pogajanji, brez predhodne objave.
Prvotno določen predmet javnega naročila
in vsebina razpisne dokumentacije se ne
bosta spremenila.
Naročnik po izdaji sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila – 21. člen
ZJN – 1, začne postopek s pogajanji na podlagi 20. člena ZJN – 1, brez predhodne objave.
Občina Slovenska Bistrica

Št. 42/2006

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška in instalacijska dela
pri obnovi objekta na Partizanski v Mariboru (II.)
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Partizanska 54, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
(v višini 500.000 SIT), izbrani ponudnik:
bančna garancija za dobro izvedbo posla (v 500.000 SIT), bančna garancija za
odpravo napak v garancijski dobi (v višini
500.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Ob-23582/06

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Šolski center Slovenj Gradec po pooblastilu Ministrstva za šolstvo
in šport je dne 4. 8. 2006 na podlagi 77.
člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) sprejel odločitev
o zavrnitvi vseh ponudb, prispelih za javno
naročilo »Ureditev prostorov za potrebe
Višje strokovne šole Šolskega centra Slovenj Gradec z ostalimi deli – gradbena,
obrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela ter dobava in montaža opreme«, po
javnem razpisu, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 68/06, dne 30. 6. 2006, Ob18730/06.
Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb
ugotovil, da sta ponudbi nesprejemljivi, saj
ponudbeni vrednosti ponudnikov presegata
načrtovano investicijsko vrednost in višino
načrtovanih in zagotovljenih sredstev za
predmetno javno naročilo, ponudbo ponudnika Gradnje IGEM Slovenj Gradec d.o.o.,
pa je ocenil kot nepravilno.
Šolski center Slovenj Gradec
Št. 430-87/2006

Ob-23828/06
Popravek
V javnem razpisu »Izvedba ukrepov za
sanacijo onesnaževanja s svincem v Črni
na Koroškem z asfaltiranjem makadamskih
cestišč in utrjenih površin«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 85-86 z dne 11. 8.
2006 - 6527, Ob-22778/06 se popravi točka
IV.3.3) in se pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje je dne 6. 9. 2006 do
14. ure. Odpiranje ponudb bo dne 7. 9.
2006 ob 12. uri.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-23489/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do
4. 12. 2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– seznam podizvajalcev in dokumenti,
– izjava ponudnika, da bo na zahtevo
naročnika sklenil cesijske pogodbe,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku,
– izjava o odpravi pomanjkljivosti,
– izjava, da so v ceni vključeni vsi stroški.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 70/JNG-2006/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila (Plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2006
ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-23490/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marjan
Žula, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-00, faks
02/564-38-14, elektronska pošta: marjan.zula@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Pavel Brglez, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Brglez,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška, strojna in elektro
instalacijska dela ter ureditev okolja pri
izgradnji Doma starejših občanov Gornja
Radgona.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gornja Radgona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela ter ureditev okolja pri izgradnji
Doma starejših občanov Gornja Radgona
(150 varovancev).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe. Zaključek del: november 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: z zača-
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snimi in končno situacijo; plačila v 60 dneh
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– višina letnega prometa ponudnika v
obračunskem letu 2005 je znašala vsaj 2
mrd SIT (neto).
Dokazila:
Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji predložijo:
– obrazca BON-1 in BON-2 ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune – Dokazila
oziroma potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
– podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2005, ki jih potrdi DURS
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega – Dokazila
oziroma potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudniki s sedežem v tujini:
– dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v
poslovnem letu 2005 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije. Podatki o poslovni uspešnosti
morajo biti potrjeni, potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o stanju na
poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje stanovanjskih objektov ali
objektov javnega značaja v zadnjih 5 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 3 stanovanjske objekte
ali objekte javnega značaja, v velikosti vsaj
3.000 m2.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih 5 letih
odgovorni vodja del na vsaj 3 stanovanjskih
objektih ali objektih javnega značaja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. zamik plačil,
3. reference ponudnika.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 9. 2006.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 9. 2006 do
10. ure, na naslovu Proplus d.o.o., Strma ul.
8, 2000 Maribor – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: opcija ponudbe mora biti najmanj
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 12. uri, Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000
Maribor, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Dom starejših občanov
Gornja Radgona d.o.o.
Št. 351-0040/2006
Ob-23507/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kamnik, kontaktna oseba: Peter Osolnik, Aleš Škorjanc, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-27
ali 01/831-81-32, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si,
ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Peter Osolnik, Aleš Škorjanc, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-27
ali 01/831-81-32, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si,
ales.skorjanc@kamnik.si. internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Pepca Podgoršek, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-18,
faks 01/831-81-19, elektronska pošta: pepca.zore@kamnik.si,
internetni
naslov:
www.kamnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivica Oštir,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-81-40, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: ivica.ostir@kamnik.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 85/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja krožnega križišča in “industrij-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ske” ceste v območju B12 Bakovnik in
B7 kovinarska-zahodni del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: »južno križišče med kovinarsko cesto ter Steletovo cesto« v naselju
Kamnik, pri tovarni Titan.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vključno z vsemi sklopi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 8. 2006 in/ali konec
15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je lahko pravna oseba, registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
z zahtevanimi referencami,
– naročniku je potrebno predložiti potrjene pozitivne reference za obdobje
2002-2005,
– če je ponudnik v tem obdobju izvajal
dela za Občine Kamnik, mora predložiti tudi
potrjene reference naročnika za ta dela,
– če ponudnik zahtevanih referenc ne bo
predložil, bo izločen iz postopka,
– dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register, oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi,
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– BON 1 in BON 2,
– potrdilo o solventnosti ponudnika.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 9. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: račun Občine Kamnik: 01243 – 0100002257, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo: izgradnja krožnega križišča in “industrijske” ceste v območju B12
Bakovnik in B7 Kovinarska-zahodni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 ob 9. uri.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2006.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 10. uri, Kamnik, sejna soba 17/P.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Občina Kamnik
Št. 141/2006
Ob-23569/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Horjul, kontaktna oseba: Andrej Jereb,
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, Slovenija,
tel. 01/759-11-22, faks 01/759-11-30, elektronska pošta: andrej.jereb@horjul.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
notranja oprema – Športna dvorana Horjul.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Horjul.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
notranja oprema Športne dvorane Horjul.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 10. 2006, konec
25. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 9. uri; Občina Horjul – sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Občina Horjul
Št. 430-116/2006
Ob-23714/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-14,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta: stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za
11 obstoječih objektov po delu naselja
Hrušica in povezava z obstoječo javno
kanalizacijo na lokaciji carinskega skladišča. Meteorne vode se odvajajo ločeno
v lastne ponikovalnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija izgradnje meteorne kanalizacije je naselje Blejska Dobrava
na Jesenicah.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
dela se bodo izvajala v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006 in/ali konec
25. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko

evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja za istovrstna dela;
seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 90 točk,
2. reference 10 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-116/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43011606.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 1. 2007 ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2006
ob 13. uri, Sejna soba Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove storitve oziroma gradnje (ki
bodo izvedene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo
osnovnemu projektu, za katerega je bilo
oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev ali gradenj (II. faza),
oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez
predhodne objave, istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Občina Jesenice
Št. 96/2006
Ob-23730/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov: Dom upokojencev Polzela, kontaktna oseba: Eva Lenko, univ. dipl. prav.,
Polzela 18, 3313 Polzela, Slovenija, tel.
03/703-34-01, faks 03/572-00-23, elektronska pošta: eva.lenko@domupokojencevpolzela.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 123/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del pri obnovi negoalnega
dela »A«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del pri obnovi negovalnega dela »A«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Pričetek del: po podpisu pogodbe in
uvedbi izvajalca v delo.
Zaključek del: 1 do 2 mesece po podpisu
pogodbe in uvedbi v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10. dneh
po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se
izdaja v skladu z vzorcem garancije.
Izvajalec dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu
pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje
za eventualno nastalo škodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti
izvajalca.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi
s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca,
potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda
pristojno sodišče – Kazenska evidenca).
Dokazili ne smeta biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež (kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati (potrdilo izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslov-
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nega izida za leto 2005 oziroma 2004 (kolikor ponudnik razpolaga z revidiranimi podatki naj jih priloži za leto 2005, sicer mora
priložiti revidirane podatke za leto 2004 in
nerevidirane podatke za leto 2005) ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo obrazec BON-1/SP
in odločbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005 oziroma 2004
(kolikor samostojni ponudnik razpolaga s
potrjeno odločbo za leto 2005 jo priloži za
to leto, sicer priloži potrjeno odločbo DURS
za leto 2004 in nerevidiran obrazec o odmeri
davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005),
podatke iz bilance stanja in iz poslovnega
izida za leto 2005 (iz davčne napovedi za
leto 2005) in podatke iz bilance stanja in iz
poslovnega izida za leto 2004 (iz davčne napovedi za leto 2004), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz
katerih bodo razvidni podatki o ekonomskoposlovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih
letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 5 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– na 2 podobnih oziroma primerljivih
objektih kjer je izvajal dela v višini najmanj
65 mio SIT (z DDV).
Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvalifikacije in reference:
Predvideni odgovorni vodja del ima potrjene reference v zadnjih petih letih:
– bil je odgovorni vodja del na dveh podobnih oziroma primerljivih objektih, kjer je
izvajal dela v višini najmanj 65 mio SIT (z
DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gradnji
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 123/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT (z vključenim DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun pri Upravi RS za javna plačila št.
01100-6030267709, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na: Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo. Pri plačilu naj ponudniki navedejo tudi svojo davčno številko in točen
naslov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 9. ure,
Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313
Polzela – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 10. uri, Dom upokojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Dom upokojencev Polzela
Št. 430-334/2006
Ob-23804/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54, faks
+386/1/428-57-91, elektronska pošta: jr@
mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo
GOI del, in sicer izvedbo elektroinštalacijskih del na Vodnikovi 43, Ljubljana in izgradnjo kabelske kanalizacije – razvod šibkotočnih povezav v Policijski akademiji Tacen,
št. 430-334/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba GOI
(gradbeno obrtniških in inštalacijskih)
del, in sicer izvedba elektroinštalacijskih
del na Vodnikovi 43, Ljubljana in izgradnja kabelske kanalizacije – razvod šibkotočnih povezav v Policijski akademiji
Tacen, ki obsega naslednja sklopa:
– sklop 1: izvedba elektroinštalacijskih
del na Vodnikovi 43, Ljubljana;
– sklop 2: izgradnja kabelske kanalizacije – razvod šibkotočnih povezav v Policijski
akademiji Tacen.
Predmet javnega razpisa (popis del, tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je podrobneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Dela se bodo izvajala na naslednjih lokacijah:
– sklop 1: Ljubljana, Vodnikova 43;
– sklop 2: Policijska akademija Tacen,
Rocenska 56, Ljubljana.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba GOI (gradbeno
obrtniških in inštalacijskih) del, in sicer izvedba elektroinštalacijskih del na Vodnikovi
43, Ljubljana, vključno s potrebnimi gradbenimi deli. Predmet javnega razpisa (popis
del, tehnične karakteristike in ostale zahteve
naročnika) je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena
vrednost naročila je 49,300.000 SIT brez
DDV oziroma 59,160.000 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu ponudbenega predračuna – popis del in
predizmere.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba GOI (gradbeno obrtniških in inštalacijskih) del, in sicer
izgradnja kabelske kanalizacije – razvod
šibkotočnih povezav v Policijski akademiji
Tacen. Predmet javnega razpisa (popis del,
tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je podrobneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena
vrednost naročila je 42,694.835 SIT brez
DDV oziroma 51,233.802 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu ponudbenega predračuna – popis del in
predizmere.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 91,994.835 SIT
brez DDV oziroma 110,393.802 SIT z DDV.
Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer v
obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– za sklop 1: 90 dni (od oddaje naročila),
– za sklop 2: 90 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti 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. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja (v primeru, da skupna
ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– terminski plan;
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov – za sklop 1;
– izjava ponudnika o naknadni predložitvi prospektne dokumentacije;
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
20,000.000 SIT.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-334/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43033406, 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 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 do 15. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Schengenski izvedbeni načrt, PSF
0515.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo o nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
šteje za izjavo, dano pod prisego.
Naročnik si, v skladu z 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, kot jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 609-0002/2006-500
Ob-23898/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si, internetni
naslov: www.celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna obcina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.

Stran

6836 /

Št.

90 / 25. 8. 2006

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja osrednje knjižnice v Celju – 1.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja osrednje knjižnice v Celju – 1. faza:
gradbeno-obrtna dela ter elektro in strojne
instalacije (novogradnja).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene cene,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene cene,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% končne vrednosti del,
– izjava ponudnika, da bo v primeru izbire predložil zavarovalno polico, s katero bo zavarovana njegova odgovornost za
neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v višini
100,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh od potrditve nadzornega
inženirja naročnika in uradnega prijema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
609-00002/2006-5000/DV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2006, cena:
70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: proti plačilu pred
dvigom razpisne dokumentacije na TRR
Mestne občine Celje št. 01211-0100002855
s pripisom razpisna dokumentacija za knjižnico – 1. faza.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in drugi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 13. uri, Mestna občina Celje, sejna soba
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 8. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-23902/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-012.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška in inštlacijska dela
pri prenovi ambulant.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 22,800.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za dejavnost,
ki je predmet javnega razpisa,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke in prispevke,
– dokazilo o plačilni sposobnosti ponudnika (BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: – da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 9. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je
vračunan DDV, nakazilo na račun
01252-6030921122.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2006 do 10. ure
ure, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Uprava,
Gosposvetska ulica 9 Kranj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2006
ob 12. uri, v knjižnici ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Storitve
Št. 66305-31/2006-35

Ob-23595/06

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1-369-77-24, faks 00386-(0)1-369-78-33,
e-mail: gp.mddsz@gov.si, internetni naslov
naročnika: www.mddsz.gov.si.
2. Predmet javnega naročila je: celovita
storitev izvajanja informacijskega sistema
centrov za socialno delo.
3. Vrsta postopka: odprti postopek.
4. Vrsta naročila in mesto storitve: kategorija storitve: št. 07, šifra NUTS: SI00.
5. Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
72,000.000 SIT.
6. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: predhodno informativno besedilo: UL:
2005/S 145-144814 z dne 29. 7. 2005, obvestilo o naročilu: UL: 2006/S 057 - 059537
z dne 23. 3. 2006.
7. Število prejetih ponudb: 2.
8. Zavrnitev vseh ponudb: v skladu s 77.
členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 36/04) je naročnik zavrnil vse ponudbe.
9. Pritožbeni postopki: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail:
drkom@tel. 00386-(0)1-234-2800, faks
00386-(0)1-234-2840. Rok za vložitev revizije je 10 dni.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-23801/06
Sprememba
V objavi v Uradnem listu RS, št. 71 z
dne 7. 7. 2006, Ob-19817/06, za prenovo IS
Snaga, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2. Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti je mogoče razpisno dokumentacijo
do četrtka 7. 9. 2006.
I.V.3.3. Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za oddajo ponudb: četrtek 7. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.7.2. Datum, čas, kraj odpiranja: 8. 9.
2006 ob 9. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ul. 6, Ljubljana – sejna soba št.
200/drugo nadstropje.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 430-184/2006/6
Ob-23842/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo storitve po
odprtem postopku za vzpostavitev in vzdrževanje omrežja (VPN) med lokacijami enot
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Policije ter vzpostavitev dostopa policijskih
lokacij do Interneta, št. 430-184/2006, objav
ljenem v Uradnem listu RS, št. 88, z dne
18. 8. 2006, Ob-23404/06, se spremenijo
točke II.3) in točka VI.3) ter točke »Priloga B«, Informacije o sklopih za sklop št. 1
in sklop št. 2 objave tako, da se pravilno
glasijo:
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1 mesec od oddaje naročila.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. v Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Opombi pod točko II.3): rok izvedbe za
sklop 1 za vzpostavitev priključne točke na
sme biti daljši od 14 dni od datuma uradnega naročila. Rok izvedbe za sklop 2 za
vzpostavitev priključne točke ne sme biti
daljši od 1 meseca od datuma uradnega
naročila.
Pogodba se bo z izbranim ponudnikom
sklenila za nedoločen čas z odpovednim
rokom 6 mesecev.
Sklop št. 1
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje
zasebnega omrežja (VPN) med lokacijami
enot Policije
1) Kratek opis: vzpostavitev in vzdrževanje zasebnega omrežja (VPN) med lokacijami enot Policije. Podrobnejši opis, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.53.00.00-9.
3) Količina ali obseg:
Količina in obseg, ki je predmet javnega
razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 54,166.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 14 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Rok izvedbe za sklop 1, za vzpostavitev
priključne točke na sme biti daljši od 14 dni
od datuma uradnega naročila.
Pogodba se bo z izbranim ponudnikom
sklenila za nedoločen čas z odpovednim
rokom 6 mesecev.
Sklop št. 2
Naslov: Vzpostavitev dostopa policijskih
lokacij do Interneta
1) Kratek opis: vzpostavitev dostopa policijskih lokacij do Interneta. Podrobnejši opis,
ki je predmet javnega razpisa, je navedena
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.53.00.00-9.
3) Količina ali obseg

Količina in obseg, ki je predmet javnega
razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 1 mesec od
oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih
Rok izvedbe za sklop 2, za vzpostavitev
priključne točke ne sme biti daljši od 1 meseca od datuma uradnega naročila.
Pogodba se bo z izbranim ponudnikom
sklenila za nedoločen čas z odpovednim
rokom 6 mesecev.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve –
Policije
Ob-23645/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://zw.gu.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,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 1: Pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko (Ljubljana) Prenos
zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (Radovljica, Krško);
Sklop 2: Pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko (Šmarje pri Jelšah)
Prenos zbirke listin zemljiškega katastra
v digitalno obliko (Maribor, Slovenj Gradec)
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72317000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
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Naslov: pretvorba zemljiškokatastrskih
načrtov iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko
1) Kratek opis: pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko na območju OGU
Ljubljana Prenos zbirke listin zemljiškega
katastra v digitalno obliko na območju geodetskih pisarn Radovljica in Krško.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72317000.
3) Količina ali obseg: 70 TIF, 39000 TIF,
39000 TIF.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek 25.
11. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: pretvorba zemljiškokatastrskih
načrtov iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko
1) Kratek opis:
Pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz
arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko na območju geodetske pisarne Šmarje
pri Jelšah;
Prenos zbirke listin zemljiškega katastra
v digitalno obliko na območju OGU Maribor
in OGU Slovenj Gradec).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72317000.
3) Količina ali obseg: 280 TIF, 39000 TIF,
39000 TIF.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek 25.
11. 2006.
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: 156350
TIFF.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 25. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje resnosti ponudbe,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti,
– bančna garancija oziroma menica za
odpravo napak v garancijskem roku,
– bančna garancija oziroma menica za
zavarovanje obveznosti iz naslova plačila
podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: mesečna plačila 30. dan od
prejema računa za 70% izvedenega dela,
ostalih 30% izplačila po zaključku celotnega
pogodbenega dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
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predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list. Tuji ponudniki predložijo
izpis iz registra podjetij, ki ga izda organ tuje
države, pristojen za vodenje takega registra.
Če pa po veljavni zakonodaji tuje države
za poslovanje na področju dejavnosti tujega ponudnika ni potreben vpis v register
podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra
dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga
izda organ tuje države, pristojen za vodenje
registra, ali pisna izjava tujega ponudnika,
da opravlja to dejavnost v tuji državi, ki jo
poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.
3. Da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (OBR
30).
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
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davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem da:
– ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve. Tuji ponudnik
lahko dokaže svojo finančno in poslovno
usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc
stanja in računovodskih izkazov za pretekli
dve računovodski leti, ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali mnenjem, ki ga izda
banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi: Ponudnik navede podatke o usposobljenosti ponudnika,
kjer mora navesti isto ali enako opremo, s
katero bo razpolagal v času izvajanja pogodbenega dela in s katero je bil izveden
test – lahko se razlikuje le v številu kosov
opreme. Ponudba mora vsebovati, poleg
ostalih delavcev, najmanj eno osebo, ki bo
ključno pokrivala vsebinski del pogodbene
naloge. Ta oseba mora imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju
slovenščine s strani pooblaščene institucije
in poznati mora slovenski zemljiški kataster
in njegov sistem arhiviranja oziroma poznati
primerljiv sistem zemljiškega katastra, kar
mora izkazovati z najmanj dvema referencama sodelovanja na nalogah, ki so bile zaključene po 31. 12. 2003. Za vodjo pogodbene naloge je nujno predložiti dokazilo, da
je bila oseba že vodja vsaj dveh (katerihkoli)
pogodbenih nalog, ki so bile uspešno zaključene po 31. 12. 2003 in je bila njihova posamezna vrednost enaka ali večja vrednosti
naloge, za katero se daje ponudba.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4, OBR
23 in OBR27. Če so bili kupci naročniki po
zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo (obrazec o referencah) izdano v obliki
potrdila, ki ga izda in podpiše odgovorna
oseba pristojnega organa. Če kupci niso
bili naročniki po zakonu o javnih naročilih,
potrdilo potrdijo ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava o času
in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z vsem materialom, ki ga bo naročnik predal

izvajalcu in je predmet pogodbenega dela,
ravnal tako, da ne bo prišlo do kakršnega
koli poškodovanja ali izgube materiala ter,
da se bo material, ki ga bo kot izvajalec prejel od naročnika v času pogodbenega dela,
nahajal maksimalno 200 km od sedeža naročnika, kar mora biti razvidno iz ponudbe –
samega načina izvedbe pogodbenega dela
ter lokacije izvajanja pogodbenega dela.
Dokazilo: izjava
3. Ponudnik mora predložiti izjavo, daje
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Dokazilo: izjava
4. lzjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije.
Dokazilo: izjava
5. Ponudnik mora za nalogo, za katero
se prijavlja, predložiti test. Naročnik ga bo
na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji, ovrednotil.
Uspešno izdelan test je pogoj za udeležbo ponudnika.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-27/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 17. 9. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 1.100 SIT.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 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: do 30. 10. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 9.
2006 ob 10. uri; Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna soba
v pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavnik podjetja, če je to
potrebno.
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: dodatne informacije za tehnični del: Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,
Majda Mavec, tel. 00386/1/478-48-58; majda.mavec@gov.si.
Brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.gu.gov.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za postopek
mediacije: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks: 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http:ma/ww.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Re-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
publike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov
http://www.gu.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 8. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-23721/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
+386/7/348-11-00, v roke: Vida Šušterčič,
e-pošta: vida.sustercic@trebnje.si, faks
+386/7/348-11-31.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.trebnje.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: priprava strategije prostorskega
razvoja Občine Trebnje in prostorskega reda
Občine Trebnje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Občina Trebnje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
priprava in izdelava »Strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje in prostorskega reda Občine Trebnje«.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74250000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: strategija prostorskega razvoja
Občine Trebnje
1) Kratek opis: strategije prostorskega
razvoja Občine Trebnje določa izhodišča in
vizijo ter usmeritve za razvoj dejavnosti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30.
10. 2006, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 02
Naslov: prostorski red Občine Trebnje.
1) Kratek opis: v prostorskem redu se
določijo območja namenske rabe prostora,
merila in pogoje za urejanje prostora ter
ukrepe za izvajanje prostorskega reda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74250000.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30.
10. 2006, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 03
Naslov: urbanistična zasnova za mesto
Trebnje
1) Kratek opis: v urbanistični zasnovi za
mesto Trebnje se podrobneje določi strategija prostorskega razvoja mesta z rešitvami
funkcionalne in oblikovne skladnosti posameznih območij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30.
10. 2006, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 04
Naslov: urbanistična zasnova za naselje
Mirna
1) Kratek opis: v urbanistični zasnovi za
naselje Mirna se podrobneje določi strategija prostorskega razvoja naselja z rešitvami
funkcionalne in oblikovne skladnosti posameznih območij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30.
10. 2006, zaključek 31. 3. 2008.
Sklop št. 05
Naslov: urbanistična zasnova za naselje
Veliki Gaber
1) Kratek opis: v urbanistični zasnovi za
naselje Veliki Gaber se podrobneje določi
strategija prostorskega razvoja naselja z rešitvami funkcionalne in oblikovne skladnosti
posameznih območij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74250000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 30.
10. 2006, zaključek 31. 3. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 30. 10. 2006, zaključek 31.
3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna garancija banke oziroma original polica kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljeno v skladu
z vzorcem garancije predloženim v razpisni dokumentaciji, z veljavnostjo do 30. 11.
2006.
Originalna izjava banke oziroma original polica kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti naročniku ob
podpisu pogodbe, v višini 10% pogodbenega zneska, vsebinsko skladno s priloženim
vzorcem iz razpisne dokumentacije ter z
veljavnostjo 45 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo opravljene storitve
poravnaval fazno, 30. dan po prejemu računa, skladno z veljavno zakonodajo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: osnutek pogodbe ali drugega
pravnega akta o skupni izvedbi naročila,
podizvajalcev.
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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:
a) izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, za katero daje ponudbo;
b) izpisom iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
c) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, kar izkazuje, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
d) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali ni bil
uveden katerekoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v katerih ima ponudnik sedež;
e) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež, iz katerega izhaja, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
f) izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost;
g) izjava ponudnika, da v preteklih treh
letih pred objavo naročila njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1 s podatki in kazalniki za leto
2005; za samostojne podjetnike pa davčno
napoved za leto 2005 (vključno z bilanco
stanja in izkazom uspeha), potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanjih na transakcijskih računih (za vse
odprte račune) za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
skupaj s potrdilom, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran svoj poslovni račun.
Pogoj za udeležbo na razpisu je:
1. da ponudnikovi transakcijski računi v
zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani več
kot 15 dni skupaj,
2. da ponudnik v preteklem poslovnem
letu izkazuje pozitivno poslovanje,
3. da kazalniki ponudnika za leto 2005,
ki izhajajo iz predloženega BON-1 obrazca
dosegajo povprečne vrednosti dejavnosti,
v katero je uvrščena gospodarska družba
ponudnika. Upoštevale se bodo izkazane
vrednosti pod točko II. (kazalniki finančne
stabilnosti in poslovne uspešnosti), in sicer
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pod zaporedno številko 2, 3, 4, 5 in 8. Pri
samostojnem podjetniku se bodo kazalniki
ugotavljali iz ustreznih predloženih dokumentov ponudbe.
b) poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov. Potrebno je
v primeru, če ponudbena vrednost presega
50,000.000 SIT.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Dokazila o članstvu načrtovalcev prostorskih aktov v Inženirski zbornici Slovenije
in Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.
2. Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti ponudnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: da; Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-pop.), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04-uradno prečiščeno besedilo).
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-00020/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 9. 2006 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 10.
2006 ob 13. uri; velika sejna soba Občine
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 8. 2006.
Občina Trebnje
Št. 090/2006
Ob-23802/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba: Ana Repše, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, tel.
01/589-18-70, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: ana.repse@japti.si, internetni naslov: www.japti.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za organizacijo in izvedbo regionalnih ali lokalnih srečanj s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk in spodbujanja podjetnosti
in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov ter
pripravo seznamov poslovnih idej.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je organizacija
in izvedba najmanj enodnevnih (osemurnih) regionalnih ali lokalnih srečanj na
temo spodbujanja:
– poklicnega uveljavljanja brezposelnih
žensk ali
– poklicnega uveljavljanja zaposlenih in
kmečkih žensk ali
– podjetnosti in ustvarjalnosti med osnovnošolci in dijaki v urbanih območjih ali
– podjetnosti in ustvarjalnosti med osnovnošolci in dijaki v ruralnih območjih.
Srečanja so lahko izvedena v obliki konference, delavnice, okrogle mize, posveta,
ipd.
V okviru vsakega regionalnega/lokalnega srečanja mora biti organizirana tudi 3urna delavnica, ki bo omogočila pripravo
poslovnih idej vsaj 15 udeležencem srečanja. Poslovne ideje bodo ocenjene s strani evalvatorske skupine, ki jo bo imenoval
naročnik. Tri najboljše poslovne ideje bodo
kandidirale na Natečaju za najboljše poslovne ideje in bodo predstavljene na različnih
promocijskih dogodkih.
Sočasno z izvedbo regionalnih/lokalnih
srečanj bodo morali izbrani ponudniki narediti seznam poslovnih idej v regiji za osnovnošolce in dijake oziroma za ženske, s kontaktnimi podatki o nosilcih poslovnih idej, ter
na srečanje povabiti tudi vse osnovnošolce
in dijake oziroma ženske, ki so že razvili
poslovne ideje ali načrte.
Posameznega regionalnega/lokalnega
srečanja v okviru sklopov 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11 se mora udeležiti najmanj 50 žensk iz
ciljne skupine žensk, ki vstopajo na trg dela
(npr. mlada dekleta z željo po samozaposlitvi...), žensk, ki se ponovno vračajo na trg
dela (npr. ženske na podeželju, ženske v
urbanih območjih ipd.), podjetnic začetnic,
podjetij v rasti, ki jih vodijo managerke, ženskih podjetij.
Posameznega regionalnega/lokalnega
srečanja v okviru sklopov 1, 2, 6, 7, 12 se
mora udeležiti najmanj 50 žensk iz ciljne
skupine brezposelnih žensk, ki vstopajo na
trg dela (npr. mlada dekleta z neustrezno izobrazbo, mlada dekleta z željo po samozaposlitvi...), brezposelnih žensk, ki se ponovno vračajo na trg dela, bodočih podjetnic.

Tematika regionalnih/lokalnih srečanj v
okviru sklopov od 1 do vključno 12 mora
zajeti prikaz možnosti odpiranja zaposlitvenih priložnosti za ženske, mora spodbujati
alternativne oblike zaposlovanja, samozaposlovanja, mora opogumljati ženske za
načrtovanje nove poklicne kariere ter uveljavljati politiko enakih možnosti med spoloma. Vsebina regionalnih/lokalnih srečanj
mora biti narejena tako, da spodbuja med
regijsko sodelovanje (npr. pri izbiri dobrih
praks).
Pri izvedbi regionalnih/lokalnih srečanj v
okviru sklopov od 1 do 12 mora sodelovati
tudi promotorka ženskega podjetništva ali
ženska, ki predstavlja »roll model« v regiji,
ali koordinatorka enakih možnosti.
Posameznega regionalnega/lokalnega
srečanja v okviru sklopov od 13 do 25 se
mora udeležiti najmanj 50 osnovnošolcev
in dijakov.
Pri izvedbi regionalnih/lokalnih srečanj v
okviru sklopov 1 do 25 mora sodelovati vsaj
ena partnerska organizacija.
Pri izvedbi regionalnih/lokalnih srečanj v
okviru sklopov 1, 2, 6, 7, 12 mora kot partnerska organizacija sodelovati regionalni
Zavod RS za zaposlovanje.
Pri izvedbi regionalnih/lokalnih srečanj v
okviru sklopov 16, 20, 21 mora kot partnerska organizacija sodelovati društvo podeželske mladine ali Zveza društev podeželske
mladine.
Pri izvedbi regionalnih/lokalnih srečanj v
okviru sklopov 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 mora kot partnerska organizacija sodelovati Obrtna zbornica Slovenije, Območne obrtne zbornice,
Gospodarska zbornica Slovenije, Območne
gospodarske zbornice ali druge podobne
podporne inštitucije.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti predlog programa izvedbe regionalnega/lokalnega srečanja.
Ponudniki sklopov 1, 2, 6, 7, 12 morajo brezposelnim udeleženkam regionalnega/lokalnega srečanja zagotoviti povračilo
prevoznih stroškov od bivališča do kraja izvedbe srečanja, skladno z veljavnimi cenami javnega prevoza.
Izbrani ponudniki se bodo morali v mesecu oktobru udeležiti organiziranega dvodnevnega usposabljanja za enotno izdelavo
poslovnega načrta, pripravo poslovne ideje,
ki ga bo organiziral naročnik.
Regionalna/lokalna srečanja morajo
biti izvedena v obdobju od 3. 10. 2006 do
30. 10. 2006 skladno s predlogom programa, ki ga ponudniku priložijo k ponudbi.
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop.
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo na
največ 3 sklope.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Posavski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji.
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Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Gorenjski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Koroški regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Osrednje-slovenski regiji in priprava seznama poslovnih idej
v regiji.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Pomurski regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Podravski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Savinjski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Dolenjski regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Goriški regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem

spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Obalno – kraški
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Notranjsko-kraški
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Zasavski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Posavski regiji
in priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov Gorenjski regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Koroški regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov članov kmečkih
družin v Osrednje-slovenski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Osrednje-slovenski regiji in priprava seznama poslovnih
idej v regiji.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Pomurski regiji
in priprava seznama poslovnih idej v regiji.
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Sklop št. 19
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Podravski regiji
in priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 20
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov članov kmečkih
družin v Savinjski regiji in priprava seznama
poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 21
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov članov kmečkih
družin v Dolenjski regiji in priprava seznama
poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 22
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Goriški regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Sklop št. 23
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Obalno – kraški
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji.
Sklop št. 24
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Notranjsko-kraški regiji in priprava seznama poslovnih idej
v regiji.
Sklop št. 25
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
1 regionalnega/lokalnega srečanja s ciljem
spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti
osnovnošolcev in dijakov v Zasavski regiji
in priprava seznama poslovnih idej v regiji.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna
orientacijska vrednost naročila je 15,208.000
SIT neto oziroma za posamezno regionalno/lokalno srečanje:
1. sklop: 583.330 SIT neto,
2. sklop: 583.330 SIT neto,
3. sklop: 583.330 SIT neto,
4. sklop: 583.330 SIT neto,
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5. sklop: 583.330 SIT neto,
6. sklop: 583.330 SIT neto,
7. sklop: 583.330 SIT neto,
8. sklop: 583.330 SIT neto,
9. sklop: 583.330 SIT neto,
10. sklop: 583.330 SIT neto,
11. sklop: 583.330 SIT neto,
12. sklop: 583.330 SIT neto,
13. sklop: 612.179 SIT neto,
14. sklop: 612.179 SIT neto,
15. sklop: 612.179 SIT neto,
16. sklop: 612.179 SIT neto,
17. sklop: 612.179 SIT neto,
18. sklop: 612.179 SIT neto,
19. sklop: 612.179 SIT neto,
20. sklop: 612.179 SIT neto,
21. sklop: 612.179 SIT neto,
22. sklop: 612.179 SIT neto,
23. sklop: 612.179 SIT neto,
24. sklop: 612.179 SIT neto,
25. sklop: 612.179 SIT neto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki dokazuje, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu
za opravljanje dejavnosti s področja razvoja človeških virov (podjetniško svetovanje,
usposabljanje in izobraževanje),
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki dokazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference ponudnika pri izvedbi regionalnih/lokalnih srečanj s ciljem spodbujanja
ženskega podjetništva oziroma podjetništva
med mladimi od 12 do 30 let, z več kot 20
udeleženci, ki so bila izvedena v letih 2004,
2005, 2006,
3. število partnerskih organizacij, ki bodo
sodelovale pri izvedbi regionalnih/ lokalnih
srečanj.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2006 do
14. ure.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na pisno zaprosilo preko e-pošte na naslov ana.repse@japti.si ali
po pošti na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudba mora biti
osebno predložena na naslov naročnika najkasneje do 12. 9. 2006 do 14. ure oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka (velja poštni žig z datumom
12. 9. 2006).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2006
ob 11. uri; Javna agencija RS za podjetni-
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štvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudniki lahko dobijo vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi
pisnega zaprosila na elektronski naslov
ana.repse@japti.si, najkasneje 5 dni pred
iztekom roka za oddajo ponudbe.
Dodatne informacije, vprašanja ponudnikov in odgovori naročnika so objavljene na
spletnem mestu: www.japti.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 091/2006
Ob-23803/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba: Valentina Lozar,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-18-70, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: valentina.lozar@japti.si, internetni naslov: www.japti.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 24.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za izvedbo
triaže in nabora brezposelnih žensk ter organizacijo in izvedbo podjetniškega usposabljanja za brezposelne ženske.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila se deli v 2
sklopa, in sicer:
1. sklop: izvedba 12 triaž in naborov
brezposelnih žensk, potencialnih podjetnic, v vsaki izmed Območnih služb
ZRSZ: Nova Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje,
Velenje, Celje, Maribor, Ptuj, Murska Sobota;
2. sklop: organizacija in izvedba enega
80 urnega podjetniškega usposabljanja
za brezposelne ženske v obliki 12 tematsko različnih delavnic.
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop.
Vsak ponudnik lahko posreduje ponudbo
samo za en sklop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
2) Kratek opis:
Izbrani ponudnik bo moral v vsaki Območni službi ZRSZ (12) izvesti triažo 15
kandidatk, skupaj 180 brezposelnih žensk,

prijavljenih kot brezposelne osebe v evidenci ZRSZ, in omogočili 5 posameznicam iz
regije vključitev v usposabljanje za žensko
podjetništvo z namenom priprave poslovnih
načrtov in (samo)realizacije zaposlitve.
Ponudnik mora v ponudbi poimensko
navesti 2 tima strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi triaž in naborov. En tim
mora sestavljati:
– dva psihologa za izvajanje psiholoških
testiranj (k ponudbi je potrebno priložiti kopiji diplom),
– en strokovni delavcev z opravljenim
strokovnim izpitom ZRSZ, ki je usposobljen
za vodenje skupine brezposelnih oseb (k
ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu),
– en podjetniški svetovalec generalist (k
ponudbi je potrebno priložiti dokazilo opravljenega izpita za svetovanje, npr. v vavčerskem sistemu svetovanja oziroma drugo
dokazilo o usposobljenosti).
Vsak od naštetih mora imeti vsaj 1 referenco pri izvajanju triaž in naborov brezposelnih oseb v letih 2003, 2004, 2005 in
2006.
Ponudnik mora na podlagi zgoraj navedenega postopka na območju vsake Območne službe ZRSZ izbrati po 5 najprimernejših
brezposelnih žensk, ki jim bo omogočena
izdelava poslovnega načrta ter samozaposlitev najkasneje do 20. 12. 2006.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti program izvedbe ene regionalne triaže in nabora.
Izbrani ponudnik bo moral za posamezno triažo in nabor zagotoviti prostorske kapacitete za 20 oseb.
Triaže in nabori morajo biti izvedeni
predvidoma v obdobju od 5. 10. 2006 do
13. 10. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
2) Kratek opis:
Izbrani ponudnik bo moral organizirati
in izvesti eno 80-urno podjetniško usposabljanje za 60 brezposelnih žensk v obliki 12
tematsko različnih delavnic, ki so navedene
v okvirnem programu, ki je priloga št. 1 k
razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti prostorske kapacitete za 60 udeleženk, oziroma
največ 3 skupine udeleženk usposabljanja.
Ponudnik mora v ponudbi poimensko navesti tim naslednjih strokovnjakov:
– vsaj en podjetniški svetovalec generalist (k ponudbi je potrebno priložiti dokazilo opravljenega izpita za svetovanje, npr.
v vavčerskem sistemu svetovanja, ki dokazuje usposobljenost za pripravo poslovnih
načrtov, oziroma drugo dokazilo o usposobljenosti),
– 1 moderator za HRM (k ponudbi je
potrebno priložiti kopijo dokazila o usposobljenosti moderiranja na temo management
človeških virov) in
– 2 moderatorja za preostale teme usposabljanja z visokošolsko izobrazbo (k ponudbi je potrebno priložiti kopiji diplom), ki
bodo sodelovali pri izvedbi podjetniškega
usposabljanja.
Podjetniški svetovalec generalist mora
imeti vsaj 3 reference s področja podjetniškega svetovanja, moderator za HRM mora
imeti vsaj 3 reference s področja usposabljanja človeških virov in moderatorja za preostale teme podjetniškega usposabljanja, ki
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je predmet tega javnega naročila, vsaj 3
reference, pri izvajanju usposabljanj v letih
2003, 2004, 2005 in 2006.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti program usposabljanja.
Po zaključku usposabljanja mora izvajalec spremljati realizacijo poslovnega načrta
posameznih udeležencev usposabljanja do
30. 4. 2007.
Usposabljanje mora biti izvedeno predvidoma v obdobju od 16. 10. 2006 do 30. 10.
2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupna višina predvidenih sredstev je
21,000.000 SIT bruto z vključenim DDV oziroma za:
– 1. sklop: 6,600.000 SIT bruto z vključenim DDV,
– 2. sklop: 14,400.000 SIT bruto z vključenim DDV.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki dokazuje, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu
za opravljanje dejavnosti s področja razvoja človeških virov (podjetniško svetovanje,
usposabljanje in izobraževanje),
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki dokazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopiji diplom psihologov, ki bosta sodelovala pri izvedbi motivacijskih delavnic;
– kopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu ZRSZ s strani strokovnega delavca, ki bo sodeloval pri izvedbi motivacijskih
delavnic;
– dokazilo opravljenega izpita za svetovanje svetovalca generalista, ki bo sodeloval pri izvedbi motivacijskih delavnic, npr.
v vavčerskem sistemu svetovanja oziroma
drugo dokazilo o usposobljenosti;
– dokazilo opravljenega izpita za svetovanje svetovalca generalista, ki bo sodeloval pri izvedbi podjetniškega usposabljanja,
npr. v vavčerskem sistemu svetovanja, ki
dokazuje usposobljenost za pripravo poslovnih načrtov, oziroma drugo dokazilo o
usposobljenosti;
– kopijo dokazila moderatorja za HRM, ki
bo sodeloval pri izvedbi podjetniškega usposabljanja, o usposobljenosti moderiranja na
temo management človeških virov (npr. diplomsko delo s področja HRM, pridobljen
certifikat s področja HRM);
– kopiji diplom moderatorjev, ki bosta
sodelovala pri izvedbi podjetniškega usposabljanja, za preostale teme podjetniškega
usposabljanja;
– ponudnik za 1. sklop mora izkazati izvedbo ene triaže oziroma nabora brezposelnih oseb v letih 2004, 2005, 2006, ponudnik
za 2. sklop mora izkazati izvedbo enega
20-urnega podjetniškega usposabljanja izključno za brezposelne osebe v letih 2004,
2005, 2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference ponudnika pri izvedbi triaž
in naborov katerihkoli ciljnih skupin v letih
2004, 2005, 2006 ali reference ponudnika
pri izvedbi več kot 20-urnih podjetniških
usposabljanj izključno za brezposelne osebe v letih 2004, 2005, 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2006 do 14.
ure na pisno zaprosilo preko e-pošte na naslov valentina.lozar@japti.si ali po pošti na
naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudba mora biti
osebno predložena na naslov naročnika najkasneje do 12. 9. 2006 do 14. ure oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka (velja poštni žig z datumom
12. 9. 2006).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2006
ob 14. uri; Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudniki lahko dobijo vse informacije
v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k
razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega
zaprosila na elektronski naslov oziroma valentina.lozar@japti.si najkasneje 5 dni pred
iztekom roka za oddajo ponudbe.
Dodatne informacije, vprašanja ponudnikov in odgovori naročnika so objavljene na
spletnem naslovu www.japti.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-23809/06
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,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strateških kart hrupa za omrežje
pomembnih cest z več kot 6 mio prevozov vozil letno, ki so v upravljanju
DRSC.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RSC – H, G in R ceste.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1. Ponudnik je pri pristojnem sodišču
ali drugem organu registriran za dejavnost,
ki jo prevzema v ponudbi.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis
iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov).
2.1.2. Ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem.
Izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, skladna s predlogo.
2.1.3. Zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri
ima sedež.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
2.1.4. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
Opomba: dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, ko gre za dejavnost, za
katero je dovoljenje zahtevano s posebnim
zakonom.
2.1.5. Ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež.
Dokazilo: potrdilo davčnega ali drugega
pristojnega organa države, kjer ima sedež
(ponudnik s sedežem v tujini, mora predložiti
še potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati).
Dokazila iz točk 2.1.1. do 2.1.4. (razen
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem) se lahko nadomesti s potrdilom o vpisu na seznam zainteresiranih
dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev,
ki ga izda Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije in druge z zakonom ustanovljene zbornice z javnimi pooblastili. V potrdilu morajo biti navedeni pogoji in
dokazi, ki so bili podlaga za uvrstitev na ta
seznam. Potrdilo o vpisu ne sme biti starejše kot eno leto. Na ta seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi
izvajalci iz drugih držav. Naročnik bo priznal
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tudi potrdilo, ki ga izda ustrezni organ druge
države, članice Evropske unije.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
zgoraj zahtevanih potrdil in izpisov ali pa
taka potrdila ne zajemajo vseh primerov
iz gornjih pogojev, jih ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali s pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
izjave o izpolnjevanju pogojev glede svojega statusa (točke 2.1.1. do 2.1.5.), skladne
s predlogo »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev glede statusa«. Naročnik si
pridržuje pravico, da pred oddajo naročila
za podizvajalce zahteva dodatna dokazila
o izpolnjevanju teh pogojev (izpisek iz sodne ali druge evidence, potrdilo davčnega
organa…).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
2.2.1. Povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
ponudbene cene (brez DDV).
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema
v ponudbi.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov
uspeha (BON1 ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno
dokazilo) za navedena tri leta, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja (bilanca stanja mora biti revidirana, če je ponudnik po
zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov).
2.2.2. Transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev obrazca
BON2 oziroma drugega enakovrednega
dokazila ali potrdila ponudnikove poslovne
banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
tega pogoja.
2.2.3. Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika, kot dokazilo o izpolnjevanju
tega pogoja, zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
2.3. Kadrovske zmogljivosti
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2.3.1. Zagotovljen mora biti odgovorni
vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– imeti mora vsaj 10 let delovnih izkušenj,
– v zadnjih treh letih mora imeti vsaj tri
reference s področja vodenja izdelave nalog pri katerih je bila določena prostorska
porazdelitev hrupa in izveden točkovni izračun obremenitve s hrupom pri stavbah z
varovanimi prostori z uporabo matematičnega modela ob upoštevanju 3D konfiguracije
terena v skupni dolžini vsaj 5 km, in sicer na
kateremkoli od naslednjih področij:
– prvih meritev hrupa zaradi cestnega
prometa na pomembnih cestah,
– študij hrupa za potrebe načrtovanja
protihrupne zaščite na pomembnih cestah,
– ocen obstoječih obremenitev s hrupom zaradi prometa na pomembnih cestah.
Dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju (funkcija: odgovorni vodja projekta),
navedeni skladno s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dodatno dokazilo o
navedenih referenčnih nalogah in delovnih
izkušnjah.
2.3.2. Delovno skupino morata poleg
odgovornega vodje sestavljati vsaj še dva
sodelavca, od katerih je vsak sodeloval pri
izdelavi nalog pri katerih je bila določena
prostorska porazdelitev hrupa in izveden
točkovni izračun obremenitve s hrupom pri
stavbah z varovanimi prostori z uporabo
matematičnega modela ob upoštevanju 3D
konfiguracije terena v skupni dolžini vsaj 5
km v zadnjih treh letih, in sicer na kateremkoli od naslednjih področij:
– prvih meritev hrupa zaradi cestnega
prometa na pomembnih cestah,
– študij hrupa za potrebe načrtovanja
protihrupne zaščite na pomembnih cestah,
– ocen obstoječih obremenitev s hrupom
zaradi prometa na pomembnih cestah.
Dokazila: podatki o tehničnem osebju
(funkcija: sodelavec), navedeni skladno s
predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dodatno dokazilo o
navedenih referenčnih nalogah in delovnih
izkušnjah
2.3.3. Ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju
naročila.
Dokazila: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega
ponudnika zahteva dokazilo (pogodbo) o zaposlitvi pri ponudniku za določen ali nedoločen čas ter dokazilo o znanju slovenskega
jezika (potrdilo o pridobljeni srednješolski
ali višji izobrazbi v Republiki Sloveniji ali potrdilo pooblaščene ustanove za preverjanje
znanja slovenskega jezika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo.
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni

dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 30,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 093/2006
Ob-23835/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, kontaktna oseba: Valentina Lozar,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-18-70, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: valentina.lozar@japti.si, internetni naslov: www.japti.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 24.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za organizacijo in izvedbo motivacijskih delavnic in
podjetniških usposabljanj za brezposelne
mlade od 15 do 26 let.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila je organizacija
in izvedba najmanj 12 motivacijskih delavnic
na območju Območnih služb ZRSZ in 3 podjetniških usposabljanj za brezposelne mlade
od 15 do 26 let, ki so kot iskalci zaposlitve
prijavljeni v registru ZRSZ. Motivacijske delavnice in podjetniška usposabljanja morajo
biti izvedena v obdobju od 6. 10. 2006 do
30. 10. 2006.
Predmet tega javnega naročila se deli na
3 sklope, in sicer:
– 1. sklop: izvedba najmanj štirih motivacijskih delavnic na območju Območnih
služb ZRSZ Nova Gorica, Koper, Kranj,
Ljubljana in enega usposabljanja za brezposelne mlade;
– 2. sklop: izvedba najmanj štirih motivacijskih delavnic na območju Območnih
služb ZRSZ Novo mesto, Sevnica, Trbo-
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vlje, Velenje in enega usposabljanja za
brezposelne mlade;
– 3. sklop: izvedba najmanj štirih motivacijskih delavnic na območju Območnih
služb ZRSZ Celje, Maribor, Ptuj, Murska
Sobota in enega usposabljanja za brezposelne mlade.
Motivacijske delavnice
Ponudnik mora za posamezni sklop iz
vesti na območju vsake Območne službe
ZRSZ najmanj eno 6-urno motivacijsko delavnico (skupaj najmanj 4 delavnice) za 15
udeležencev (skupaj najmanj 60 udeležencev). Naročnik bo v sodelovanju z ZRSZ
izbranim ponudnikom sporočil poimenski
seznam udeležencev.
Ponudnik mora v ponudbi poimensko navesti tim strokovnjakov, ki ga sestavlja:
– en psiholog za izvajanje psiholoških
testiranj,
– en strokovni delavec z opravljenim
strokovnim izpitom ZRSZ, ki je usposobljen
za vodenje skupine brezposelnih oseb,
– en podjetniški svetovalec generalist,
ki bodo sodelovali pri izvedbi motivacijskih delavnic.
Vsak od naštetih mora imeti vsaj 1 referenco pri izvajanju motivacijskih delavnic
za brezposelne osebe v letih 2003, 2004,
2005 in 2006.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti program izvedbe ene motivacijske delavnice.
Izbrani ponudnik bo moral za posamezno
motivacijsko delavnico zagotoviti prostorske
kapacitete za 15 oseb.
Ponudnik mora za posamezen sklop na
podlagi zgoraj navedenih navodil izbrati vsaj
10 najbolj primernih udeležencev iz območja
posamezne Območne službe ZRSZ (skupaj najmanj 40 udeležencev na posamezni
sklop). Za te udeležence mora ponudnik
organizirati 80-urno podjetniško usposabljanje s ciljem priprave poslovnih načrtov in
(samo)realizacije zaposlitve vsaj 7 brezposelnih mladih.
Podjetniško usposabljanje
Ob zaključku motivacijskih delavnic se
izbrani udeleženci vključijo v 80-urno podjetniško usposabljanje, ki se izvede v obliki 12
tematsko različnih delavnic, ki so navedene
v okvirnem programu, ki je priloga št. 1 k
razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko udeležence razdeli v skupine, vendar pa mora
vsakemu udeležencu omogočiti sodelovanje
pri vseh vsebinah.
Ponudnik mora zagotoviti prostorske kapacitete za najmanj 40 udeležencev.
Ponudnik mora v ponudbi poimensko navesti tim naslednjih strokovnjakov:
– vsaj en podjetniški svetovalec generalist,
– 1 moderator za HRM in
– 1 moderator za preostale teme usposabljanja z visokošolsko izobrazbo,
ki bodo sodelovali pri izvedbi podjetniškega usposabljanja.
Podjetniški svetovalec generalist mora
imeti vsaj 3 reference s področja podjetniškega svetovanja, moderator za HRM mora
imeti vsaj 3 reference s področja usposabljanja človeških virov in moderator za preostale teme podjetniškega usposabljanja vsaj
3 reference, s področja ostalih tem podjetniškega usposabljanja, ki je predmet tega
javnega naročila, pri izvajanju usposabljanj
v letih 2003, 2004, 2005 in 2006. Posamezni
člani iz tima strokovnjakov za izvajanje motivacijskih delavnic so lahko tudi posamezni
člani tima strokovnjakov za izvajanje podje-

tniškega usposabljanja, če za to izpolnjujejo
pogoje.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti program podjetniškega usposabljanja.
Po zaključku usposabljanja mora izvajalec spremljati realizacijo poslovnega načrta
posameznih udeležencev usposabljanja do
30. 4. 2007.
Ponudnik mora udeležencem motivacijskih delavnic in podjetniškega usposabljanja zagotoviti povračilo prevoznih stroškov
od bivališča do kraja izvedbe motivacijske
delavnice in podjetniškega usposabljanja,
skladno z veljavnimi cenami javnega prevoza.
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop.
Vsak ponudnik lahko posreduje ponudbo
samo za en sklop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
2) Kratek opis: izvedba najmanj štirih
motivacijskih delavnic na območju Območnih služb ZRSZ Nova Gorica, Koper, Kranj,
Ljubljana in enega usposabljanja za brezposelne mlade.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
2) Kratek opis: izvedba najmanj štirih
motivacijskih delavnic na območju Območnih služb ZRSZ Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Velenje in enega usposabljanja za
brezposelne mlade.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00-4.
2) Kratek opis: izvedba najmanj štirih
motivacijskih delavnic na območju Območnih služb ZRSZ Celje, Maribor, Ptuj, Murska
Sobota in enega usposabljanja za brezposelne mlade.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupna višina predvidenih sredstev je
20,520.000 SIT neto brez vključenega DDV
oziroma za:
– 1. sklop: 6,840.000 SIT neto brez vključenega DDV,
– 2. sklop: 6,840.000 SIT neto brez vključenega DDV,
– 3. sklop: 6,840.000 SIT neto brez vključenega DDV.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki dokazuje, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu
za opravljanje dejavnosti s področja razvoja človeških virov (podjetniško svetovanje,
usposabljanje in izobraževanje),
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki dokazuje, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija diplome psihologa, ki bo sodeloval pri izvedbi motivacijskih delavnic;
– kopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu ZRSZ s strani strokovnega delavca, ki bo sodeloval pri izvedbi motivacijskih
delavnic;
– dokazilo opravljenega izpita za svetovanje svetovalca generalista, npr. v vavčerskem sistemu svetovanja oziroma drugo dokazilo o usposobljenosti, ki bo sodeloval pri
izvedbi motivacijskih delavnic;
– dokazilo opravljenega izpita za svetovanje svetovalca generalista, npr. v vavčerskem sistemu svetovanja, ki dokazuje usposobljenost za pripravo poslovnih načrtov,
oziroma drugo dokazilo o usposobljenosti,
ki bo sodeloval pri izvedbi podjetniškega
usposabljanja;
– kopijo dokazila moderatorja za HRM o
usposobljenosti moderiranja na temo management človeških virov (npr. dipolomsko
delo s področja HRM, pridobljen certifikat s
področja HRM), ki bo sodeloval pri izvedbi
podjetniškega usposabljanja;
– kopijo diplome moderatorja za preostale teme podjetniškega usposabljanja, ki bo
sodeloval pri izvedbi podjetniškega usposabljanja;
– dokazilo o izvedbi enega 20-urnega podjetniškega usposabljanja izključno
za brezposelne osebe v letih 2004, 2005,
2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference ponudnika pri izvedbi več
kot 20-urnih podjetniških usposabljanj izključno za brezposelne osebe v letih 2004,
2005, 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2006 do 14.
ure na pisno zaprosilo preko e-pošte na naslov valentina.lozar@japti.si ali po pošti na
naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudba mora biti
osebno predložena na naslov naročnika najkasneje do 13. 9. 2006 do 14. ure oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka (velja poštni žig z datumom
13. 9. 2006).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2006
ob 12. uri; Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo vse informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega zaprosila na elektronski naslov valentina.lozar@japti.si najkasneje 5 dni pred iztekom roka za oddajo
ponudbe.
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Dodatne informacije, vprašanja ponudnikov in odgovori naročnika so objavljene tudi
na spletnem naslovu www.japti.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 110-1/06
Ob-23841/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000421.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Beltinci – Lendava od km
0,000 do km 17,200.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Beltinci – Lendava
od km 0,000 do km 17,200.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet razpisa je izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri gradnji avtocest iz
RNPIAC v RS na AC Beltinci – Lendava od
km 0,000 do km 17,200, ki vključuje:
Trasa AC Beltinci – Lendava od km 0,000
do km 17,200, priključek Gančani 0,64 km in
Turnišče 1,31 km.
Deviacije:
0812-1,1-1;
0812-1,1-2;
0812-1,1-3;0812-1,1-4;0812-1,1-5;0812-1,1-6;
0812-1,1-7;0812-1,1-8;0812-1,1-9;0812-1,1-10;
0812-1,1-11; 0812-1,1-12; 0812-1,1-13;
0812-1,1-14; 0812-1,1-15; 0812-1,1-16;
0812-1,1-17; 0812-1,1-18; 0812-1,1-19;
0812-1,1-20; 0812-1,1-21; 0812-1,1-22;
0812-1,1-25; 0807-1,1-26; 0813-1,1-21;
0813-1,1-22; 0813-1,1-23; 0813-1,1-24;
0813-1,1-25; 0813-1,1-26; 0813-1,1-27;
0813-1,1-28; 0812-1,1-29; 0813-1,1-30;
0813-1,1-30a; 0813-1,1-31; 0813-1,1-32;
0813-1,1-33; 0813-1,1-34; 0813-1,1-35;
0813-1,1-36; 0813-1,1-37; 0813-1,1-38;
0813-1,1-39 in 1-39a.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Počivališče: Dolinsko sever in jug.
Mostovi:
0813-1,5-1;
0813-1,5-2;
0813-1,5-3;0813-1,5-4;0813-1,5-5;0813-1,5-6;
0813-1,5-7; 0813-1,5-8 in 5-9.
Nadvozi: 0812-1,4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5;
4-6; 4-7; 0813-1,4-8; 4-9; 4-10; 4-11; 4-12;
4-13.
Podhodi in prepusti: 0813-1,3-1; 3-2; 3-3;
3-4; 3-5; 3-6; 3-7; 3-8; 3-9; 0807-3,3-12 in
3-12.1.
Vzdrževalna avtocestna baza Murska
Sobota.
II.2.2) Opcije: rok dokončanja del je
usklajen s trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,950.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika.
Redni izpisek iz sodnega registra.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence.
Potrdilo pristojnega organa.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (Izvedba kontrole kakovosti
pri izgradnji cest), v zadnjih petih letih.
Seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000421.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 10.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 10. 2006 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1743/06

Ob-23811/06

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno
z določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek
javnega razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku, evidentiranim pod JN 22/06:
»Dobava kabelskih montažnih transformator-
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skih postaj 20/0,4 kV ter opreme s.n. in n.n.«,
objavljenem v Uradnih listih RS, št. 43/06 z
dne 21. 4. 2006, Ob-11544/06 (objava) in št.
46/06, z dne 5. 5. 2006, Ob-12410/06 (popravek), brez izbire najugodnejšega ponudnika,
ker so bile vse štiri ponudbe nepravilne in
naročila ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1753/06
Ob-23812/06
Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. čl. ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila po
odprtem postopku, evidentiranim pod JN
25/06: »Dobava in montaža dvižnih ploščadi (košar) za tovorna vozila Renault Mascott
120.50«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 57/06 z dne 2. 6. 2006, Ob-15570/06
brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker
sta bili obe (dve) ponudbi nepravilni in naročila ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-23565/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za SN KABEL 20 kV – aluminij – z vzdolžno zaporo – predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 z dne
7. 7. 2006, Ob-19607/06 in objava javnega
razpisa v Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne
14. 7. 2006, Ob-20121/06 obveščamo, da
je eden izmed prevzemnikov razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila.
Javno odpiranje ponudb se zato prestavi
za nedoločen čas, o čemer bodo prevzemniki razpisne dokumentacije pravočasno
obveščeni.
Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Št. 102/2633/2006
Ob-23736/06
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., kontaktne osebe: Danilo Krajnc vodja projekta, Primož Čižman za
RTP Kleče, Darko Malek za RTP Cirkovce,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-30-00;041/766-097;041/384-675;
041/782-746, faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Danilo.Krajnc@eles.si, Primoz.Cizman@eles.si, Rado.Ferlic@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.Suhadolc@eles.SI, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.Suhadolc@eles.SI, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 148/2006, 149/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklop-A: RTP 220/110 kV Cirkovce, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe
0,4 kV in sklop-B: RTP 220/110/35 kV Kleče, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe 0,4 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Kleče, RTP Cirkovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– ponudnik mora opraviti ogled predmetnih objektov v RTP Kleče in RTP Cirkovce
(samo tisti objekt, ki bo predmet ponudbe).
Za opravljen ogled mu bo naročnik izdal potrdilo, ki ga mora predložiti v ponudbi;
– ogled objekta bo po dogovoru z naročnikovim predstavnikom. Kontaktne osebe in
tel. št. so navedene v točki I.1 te objave.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 148/2006,
149/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak deloven dan do
18. 9. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
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račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 148/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-23475/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Betka Cemič, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-07, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: betka.cemic@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06-VV-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zavarovanje premoženja v letih 2007-2009.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: premoženjsko zavarovanje lastnih sredstev (požarno zavarovanje,
strojelomno zavarovanje, zavarovanje proti
vlomu in ropu, zavarovanje računalnikov).
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: premoženjsko zavarovanje sredstev v upravljanju (požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov).
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
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2) Kratek opis: zavarovanje odgovornosti
iz dejavnosti.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: avtomobilsko zavarovanje
(avtomobilska odgovornost (AO) za najnižje
zavarovalne vsote po Zakonu o obveznem
zavarovanju v prometu, zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO
plus), kasko zavarovanje, strojelom, nezgodno zavarovanje oseb)...
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: premoženjsko zavarovanje lastnih sredstev (požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje proti vlomu
in ropu, zavarovanje računalnikov),
– sklop 2: premoženjsko zavarovanje
sredstev v upravljanju (požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje
računalnikov),
– sklop 3: zavarovanje odgovornosti iz
dejavnosti,
– sklop 4: avtomobilsko zavarovanje (avtomobilska odgovornost (AO) za najnižje zavarovalne vsote po Zakonu o obveznem zavarovanju v prometu, zavarovanje voznika
za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus),
kasko zavarovanje, strojelom, nezgodno zavarovanje oseb).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti,
b) bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: brezobrestno obročno odplačevanje v 12 mesečnih obrokih zadnjega delovnega dne v
mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pravni status
a) ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež,
b) ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje zavarovalne dejavnosti v RS,
c) ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen, ter da ne obstaja utemeljen
sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem
imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki
lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom,
da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med
ali po izbiri ponudnika. Šteje se, da je sum
utemeljen, če ga lahko naročnik podkrepi z
listinami oziroma izjavami oseb,
d) ponudnik ne sme biti obsojen zaradi
kaznivih dejanj:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodelovanje v kriminalnih združbah
iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; korupcija iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) skupnega
ukrepa sveta 98/742/PNZ; goljufija v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja,
2. Ekonomske in finančne sposobnosti
a) šteje se, da je ponudnik ekonomsko
in finančno sposoben, v kolikor je višina
letnih čistih prihodkov od zavarovalnih premij premoženjskih zavarovanj v zadnjih treh
poslovnih letih (2003, 2004, 2005) znašala najmanj višino trikratne letne ponujene
vrednosti ter da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo potrdila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti,
b) ponudnik soglaša z obročnim odplačevanjem premij, in sicer v 12 mesečnih obrokih brez obresti vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu za posamezno leto,
c) ponudnik mora naročniku izplačati zavarovalnino najkasneje v roku 14 dni, šteto
od dneva, ko dobi od naročnika obvestilo,
da je zavarovalni primer nastal,
d) ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do naročnika,
e) ponudnik mora v primeru nastanka
škode, katere višina znaša 1 mio SIT ali
več, poravnati 70% prvotno skupno ocenjene škode (nesporni del zavarovalnine)
v obliki akontacije pred popolno likvidacijo
škode.
3. Tehnične sposobnosti
a) ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
kar pomeni, da za vsako vrsto zavarovanja
zaposluje ali drugače razpolaga z najmanj
enim cenilcem,
b) ponudnik mora imeti sklenjeni vsaj
dve pogodbi za premoženjsko zavarovanje
(požarno in strojelomno) v vrednosti nad
30,000.000 SIT letne premije v obdobju
2003-2005 in vsaj dve pogodbi za avtomobilsko zavarovanje v vrednosti nad 15,000.000
SIT letne premije v obdobju 2003-2005,
c) ponudnik mora poročati naročniku o
izplačanih zavarovalninah ali odškodninah,
d) ponudnik mora izvesti ogled škode,
kadar je potrebno, najkasneje v roku 4 ur po
prejemu obvestila naročnika,
e) ponudnik mora imeti pozavarovane
ponujene vrste zavarovanja.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
b) fotokopija potrdila Agencije za zavarovalni nadzor RS, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika,
c) fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da ponudnik ni bil obsojen
za kazniva dejanja in pisna izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
d) pisna izjava ponudnika, da ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj iz točke 1.9.1.d)..
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
a) fotokopija izkaza poslovnega izida za
poslovno leto 2003, 2004 in 2005 in fotokopija obrazca BON 2, ki na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 30 dni,

b) pisna izjava ponudnika, da soglaša
z 12 mesečnim obročnim odplačevanjem
premij brez obresti,
c) pisna izjava ponudnika o roku izplačila
zavarovalnine,
d) pisna izjava ponudnika o akontaciji
zavarovalnine.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
a) seznam kadrov-cenilcev za posamezne vrste zavarovanja,
b) potrjene reference za vsak posel pogodbo posebej s strani naročnikov, na
obrazcih, ki vsebinsko ustrezajo vzorcu
razpisne dokumentacije, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti,
c) pisna izjava ponudnika o poročanju o
izplačanih zavarovalninah in odškodninah,
d) pisna izjava ponudnika o roku ogleda
škode,
e) fotokopija potrdila pogodbenega pozavarovatelja o izdanem zavarovalnem kritju,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.4) Drugi podatki:
a) obrazec ponudbe in splošni in posebni zavarovalni pogoji za posamezno vrsto
zavarovanja,
b) pisna izjava o sprejemanju pogojev
razpisa,
c) vzorec pogodbe,
d) originalni izvod zavarovalno-tehničnih
pogojev iz razpisne dokumentacije,
e) ponudbeni predračun,
f) višina čistih prihodkov od zavarovalnih
premij in višina čistih odhodkov za škode iz
naslova premoženjskih zavarovanj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu in predpisi s področja zavarovalništva.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena: do 91 točk,
– reference: do 6 točk,
– promptnost reševanja škod: do 3 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 9. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 03155-1000187879 pri
SKB d.d. Prosimo vas, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš naslov ter davčno številko posredujete po faksu 07/481-72-50.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2006
ob 11. uri, Kostak d.d., Leskovška cesta
2a, 8270 Krško (sejna soba v novi upravni
stavbi).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Kostak
komunalno stavbno podjetje d.d.
Št. 0001875
Ob-23728/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Ivan Mušič, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-700, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: ivan.music@geoplin-plinovodi.si,
internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/33/2006/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za prenosni plinovod R21 A Šmarje pri Jelšah
– Slovenske Konjice in merilno regulacijsko postajo MRP Slovenske Konjice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije za prenosni plinovod R21 A Šmarje pri Jelšah – Slovenske
Konjice in merilno regulacijsko postajo MRP
Slovenske Konjice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek avgust 2006 in september
2007 oziroma februar 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbenega zneska;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu
v roku 30 dni po prejemu in potrditvi posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe morajo ponudniki iz skupne ponudbe predložiti
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;

– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
zadnjih 3 poslovnih letih mora biti večji kot
75,000.000 SIT;
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih 7 letih izdelana vsaj 2 projekta s področja zemeljskega
plina, pri čemer se morata ta dva projekta
nanašati na projektiranje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
projektanta strojnih inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
ki izpolnjujeta z ZGO-1 predpisane pogoje
za odgovornega projektanta;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
gradbena projektanta, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki
izpolnjujeta z ZGO-1 predpisane pogoje za
odgovornega projektanta;
– vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim
strokovnim izpitom in 10-letnimi izkušnjami
pri podobnih projektih in to najmanj 5 let kot
vodja projekta, ki je pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju, s polnim delovnim časom in za nedoločen čas. Izpolnjevati mora
z ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta. Vodja projekta je lahko ena
izmed oseb iz prejšnjih dveh alinei.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. št. sklenjenih projektov na področju
zemeljskega plina pri projektiranju plinovodnih objektov z del. tlakom nad 16 bar, v
zadnjih 7 letih,
3. rok izdelave.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/33/2006/TSRS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2006 do
14.30.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2006 do
14.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 21. 9. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana

Javni razpisi za
natečaj
Storitve
Ob-23752/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjsko naselje, d.o.o., kontaktna oseba: Gojko Musič, tel. 041/621-369, Cesta
na Brdo 49, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/252-83-90, faks 01/252-83-93, elektronska pošta: majaf@ganamm.si, internetni naslov: www.stanovanjsko-naselje.si; v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko,
udia, Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/242-06-70, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaj@zaps.si, internetni
naslov: http://www.arhiforum.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba:
Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh.,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-06-70, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-06-72, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna
oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh.,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-06-72, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: stanovanjsko naselje Stožice BS
4/2.
II.1.2) Opis: javni, vabljeni, projektni,
urbanistično arhitekturni natečaj za pridobitev najprimernejših rešitev za arhitekturno zasnovo stanovanjsko naselje
Stožice BS 4/2.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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74.22.00.00; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve 12.
III.1) Merila za izbiro udeležencev:
Kriteriji za predizbor se nanašajo na fizično osebo – odgovornega projektanta arhitekture:
1. izkušnje na področju projektiranja in to
najmanj 8-letne (priložiti fotokopijo potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu),
2. realizacija(e) na področju poslovno
stanovanjske gradnje v zadnjih 15 letih (realizirane stavbe pri katerih je oseba sodelovala kot odgovorni projektant arhitekture
ali kot soavtor in pri katerih je gradbeno
dovoljenje izdano po letu 1990),
3. nagrada(e) oziroma odkup(i) na natečajih za poslovno stanovanjske objekte
in ureditve,
4. javno priznanje(a) oziroma nagrada(e)
za arhitekturno dejavnost.
Podrobnejši opis meril in dodatna dokumentacija je na vpogled na sedežu ZAPS
(glej Priloga A).
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da; arhitektura, urbanizem.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Število udeležencev ali obseg: 5.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2006.
Čas osebne oddaje na sedež ZAPS, Vegova 8, Ljubljana, do 12. ure, sicer pri oddaji
po državni pošti s priporočeno pošiljko velja
žig oddaje.
Op.: Rok za oddajo elaboratov bo 45 dni
po izboru vabljenih udeležencev.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
Jezik, v katerem morajo biti elaborati je
slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 2,500.000 SIT,
2. nagrada: 2,200.000 SIT,
3. nagrada: 1,800.000 SIT,
2 x priznanje po 1,500.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: ni potrebno.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Komisija za izbor vabljenih:
– mag.
Andrej
Prelovšek,
univ. dipl. inž. arh.,
– mag.
Miran
Gajšek,
univ. dipl. inž. arh.,
– Aleš Musič, univ. dipl. inž. arh.
Ocenjevalna komisija:
– Gojko Musić, direktor, za naročnika,
– Ferdo Jordan, univ. dipl. inž. arh., za
naročnika,
– Matija Stupica, univ. dipl. inž. arh., za
naročnika,
– Nikola Musič, namestnik za naročnika,
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– Bogdan Reichenberg, univ. dipl. inž.
arh., za ZAPS,
– Marko Studen, univ. dipl. inž. arh., za
ZAPS,
– Petra Paškulin, univ. dipl. inž. arh., namestnik za ZAPS,
– Tadej Žaucer univ. dipl. inž. arh., poročevalec,
– mag. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh.,
skrbnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Stanovanjsko naselje, d.o.o.
v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo
in prostor Slovenije

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-23485/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.20-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Avtocisterna za prevoz odplak.
II.5) Kratek opis: nakup nove avtocisterne za prevoz odplak za potrebe Komunale Kočevje, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 90 točk,
– garancijski rok do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Atrik d.o.o., kontaktna
oseba: Janja Atanasovski, Litijska cesta
261, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija,
tel. 01/520-87-00, faks 01/520-87-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 60,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/99-130/02.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17167/06.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 8. 2006.
Občina Kočevje, po pooblastilu
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-23486/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.5) Kratek opis: klimatizacija prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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. B-007: Kocka d.o.o., kontaktna oseba: Darko Kos, Sp. Besnica Pod
Gozdom 4, 4201 Zg Besnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,610.697 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: B-007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 51 z dne 19. 5. 2006,
Ob-14004/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-23487/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.5) Kratek opis: pohištvo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, garancijski rok in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-005: Kovinar Gradnje
ST, kontaktna oseba: Franc Stegnar, Sp.
Plavž 6, 4270 Jesenice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,197.158 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2005,
Ob-10525/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-23488/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
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9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo za
nenujne prevoze.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. b-006: Medicop medicinska oprema d.o.o., kontaktna oseba: Aleksander Podlunšek, Obrtna ulica 43, 9000
Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,890.120 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. b_006: Proavto d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Antun Depolo, Ulica
15 maja 10 c, Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,780.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17160/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-23500/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 420,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05: Genos, d.o.o., Trg OF
14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 120.025 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemomed, d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 437.406,66 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,433.206,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 331.325,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labormed, d.o.o., Peričeva ulica 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,782.240 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,494.416 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,672.098,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Meditrade, d.o.o., Središka ulica 21, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,322.430 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 655.297,01 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,410.092,01 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.555 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 979.591,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,885.956,66 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 938.420 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,290.191,29 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
DPC Analytical, d.o.o., Gorenjesavska cesta
54, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,523.660 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hermes Analitica, d.o.o., Verovškova 58,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,661.383 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,848.089,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 377.642,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Biomedis, M.B., d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,004.582 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Roche farmacevtska družba, d.o.o.,
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,228.915,92 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,499.386,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iason Labormedizin, GesmbH. & CoKG, Feldkirchner Strasse 4, A-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 593.520 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,808.802,01 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lek farmacevtska družba, d.d., Verovškova
57, 1526 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,114.924 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34371/05 z dne 9. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23502/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin,
Tesarksa ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.37.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: traktor za prevoz embaliranih odpadkov.
II.5) Kratek opis: nakup traktorja za
prevoz embaliranih odpadkov za potrebe Komunale Kočevje, d.o.o., s priključki
snežnim plugom, posipalcem mešanice,
manipulatorjem bal.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13 mio 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:
– ceno,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Riko Ribnica d.o.o., kontaktna oseba: Janez Ambrožič, Lepovče 23,
1330 Ribnica, Slovenija, tel. 01/837-23-10,
faks 01/836-19-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,800.000 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: 2/99-130/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Občina Kočevje, po pooblastilu
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-23504/06
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.,
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Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-62, faks 02/450-02-25, 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: naročilo za dobavo
lahkega kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
22,086.000 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: Petrol d.d., kontaktna oseba: Branko Čelofiga, Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/745-019, faks
02/609-62-53, elektronska pošta: branko.celofiga@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,405.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 17.
7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 62-63 str. 4693 Ob-16765/06 z
dne 16. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-23512/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 36/B Službeni čevlji – visoki
– pogajanja.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja zimskih službenih čevljev za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,320.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 36/B: Frank-I-E, trgovina, trženje, d.o.o., kontaktna oseba: Boris
Frank, Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena po vrstah blaga: par službenih
čevljev – visokih: 9.900 SIT, okvirna ponudbena vrednost: 13,464.000 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: 36/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, Ob-37342/05 z dne
6. 1. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-23513/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 39/B Polo majice – pogajanja.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja polo
majic za leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 39/B, Beti Moda, d.o.o.,
Tovarniška 2, 8330 Metlika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena po vrstah blaga: letna polo majica, kratek rokav: 1.667,78 SIT, letna polo
majica, dolgi rokav: 1.867,78 SIT, zimska
polo majica: 1.680 SIT, okvirna ponudbena
vrednost: 18,999.956,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 39/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33119/05 z dne 2. 12. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-23514/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 30-medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30: Johnson & Johnson,
S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,266.990,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,924.780,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,505.780,18 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,729.227,27 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,688.662,78 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mollier, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 824.310 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 187.200 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 133.170,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,514.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12.250 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Emprio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 769.510 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,745.345,36 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: 19.
6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 2, z dne 7. 1.
2005, Ob-2/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23576/06
1. Uradno ime in naslov naročnika: DATA
d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana; kontaktna oseba: Andreja Šabec, tel.
01/524-29-30, elektronska pošta: andreja.sabec@data.si.
2. Vrsta javnega naročila: blago.
3. Oznaka
javnega
naročila,
ki
ga je določil naročnik: sklic objave
7175103-03-01-0013/01.
4. Kratek opis: naročilo zajema naslednje sklope:
– sklop 1: komunikacijska oprema
– fotokopirni stroji,
– sklop 2: komunikacijska oprema
– faksi,
– sklop 3: komunikacijska oprema
– projektorji,
– sklop 4: računalniška strojna oprema,
– sklop 5: programska oprema,
– sklop 6: vzpostavitev sistema,
– sklop 7: storitve vzdrževanja.
5. Vrsta postopka: odprti.
6. Merila za oddajo: najnižja cena.
7. Ime in naslov izbranega dobavitelja:
– sklopi 1, 3, 4, 5, 6, 7: Triglif d.o.o.,
Teslova 30, 1000 Ljubljana; kontaktna oseba: Primož Marolt, tel. 01/477-67-39, faks
01/426-45-81, elektronska pošta: prodaja@triglif.si,
– sklop 2: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32,
1000 Ljubljana; kontaktna oseba: Peter Dolenc, tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
8. Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV):
– sklop 1: 6.991,22 EUR,
– sklop 2: 1.614,00 EUR,
– sklop 3: 2.743,00 EUR,
– sklop 4: 32.145,25 EUR,
– sklop 5: 6.163,16 EUR,
– sklop 6: 4.546,82 EUR,
– sklop 7: 3.981,16 EUR.
9. Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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10. Datum oddaje javnega naročila:
11. 8. 2006.
11. Število prejetih ponudb: 9.
12. Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6818/06.
13. Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
DATA d.o.o.
Št. 84/2006
Ob-23578/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Tomaž Kučič, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-00, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: gbl@gb.ljubljana.si, internetni naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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/01/2006.
II.5) Kratek opis: zaščitne obleke za
gasilce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka : odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena ponudbe – 92 točk,
2. letno število proizvedenih zaščitnih
oblek za gasilce za leto 2005 – 2. točki,
3. število tovrstnih proizvedenih zaščitnih
oblek za gasilce v EU – 2 točki,
4. število tovrstnih proizvedenih zaščitnih
oblek za gasilce v Sloveniji, – 2 točki,
5. garancijski rok – 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/01/2006: Gasilska
oprema d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd
Štebe, Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-200, faks 01/423-23-11,
elektronska pošta: info@gasilska-oprema.si,
internetni naslov: www.gasilska-oprema.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,390.136 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: 66-15/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 17.
8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16101/06, Uradni list RS, št. 60
z dne 9. 6. 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: 17. 8. 2006.
Gasilska brigada Ljubljana
Št. 440
Ob-23633/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Šolski center Ljubljana, kontaktna oseba:
Nives Počkar, Aškerčeva cesta 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-16-26,
faks 01/241-16-65, elektronska pošta: ni-
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ves.pockar@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www2.arnes.si/~ssljsc1s/.
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-UCBENIK-1/2006.
II.5) Kratek opis: dobava učbenikov za
šolski učbeniški sklad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
10,323.459, 63 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-UČBENIK-1/2006:
Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Ponudnik je ponudil najnižjo ceno
10,323.459,63 SIT. Vloga izbranega ponudnika je bila edina med prispelimi popolna.
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:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55/06, Ob-14396/06
z dne 26. 5. 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: 17. 8. 2006.
Šolski center Ljubljana
Št. 519/06
Ob-23637/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna služba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava idejnega projekta nadzidave prometnega terminala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,485.000 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35/06 – izdelava idejnega
projekta nadzidave prometnega terminala:
DIA, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-03-56, faks
01/434-48-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
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Pogodbena cena: 2,950.000 SIT z DDV.
Najnižja ponudba 2,950.000 SIT z DDV /
najvišja ponudba 3,150.000 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: predmetno javno
naročilo je bilo oddano na podlagi izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne
objave na osnovi 1. točke 1. odstavka 97.
člena ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-23703/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 37/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja strojne opreme Arhiv SQL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 81 točk,
– tehnične in funkcionalne lastnosti: 19
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 37/B: Lancom, d.o.o.,
kontaktna oseba: Zvonko Šalamun, Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-03-00, faks 02/330-03-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,578.992,24
SIT; najnižja ponudba: 17,578.992,24 SIT,
najvišja ponudba: 17,831.004 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: 37/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13889/06 z dne 19. 5. 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: 17. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-23704/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:

Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 49/B-rezervni deli za zabojnike.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja rezervnih delov za zabojnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 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. 49/B: Tokam, d.o.o.,
Sp. Ščavnica 74a, 9250 Gornja Radgona,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 21,241.466,40 SIT.
Najnižja ponudba: 21,241.466,40 SIT /
najvišja ponudba: 21,241.466,40 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: 49/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15409/06 z dne 2. 6. 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: 17. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-23705/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 44/B.
II.5) Kratek opis: izbor ponudnika za
najem viličarjev za tri leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,494.840 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90 točk,
– odzivni čas 5 točk,
– dobavni rok 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 44/B: EME T&T, transportna tehnologija, d.o.o., Ribniška ulica 12,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 26,625.600 SIT.
Najnižja ponudba: 26,625.600 SIT / najvišja ponudba: 93,960.000 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 44/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15307/06 z dne 2. 6. 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: 17. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 39/06
Ob-23710/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Čebelarska zveza Slovenije, kontaktna
oseba: Anton Tomec, Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-61-00,
faks 01/729-61-32, elektronska pošta: anton.tomec@cebelarska-zveza-slo.si, internetni naslov: www.cebelarska-zveza-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIO- 10/113-05.
II.5) Kratek opis:
Nakup didaktične opreme:
Sklop 1: fotokopirni stroj in oprema za
posamično vezavo kopiranega gradiva;
Sklop 2: projekcijsko platno – električno, prenosna aparatura za ozvočenje
(komplet – ojačevalec, zvočniki, kabli za
povezavo) in DVD – snemalnik;
Sklop 3: panji s panjsko opremo in
drobnim priborom za čebelarjenje in inkubator;
Sklop 4: učni komplet »PTD za praktično usposabljanje čebelarjev« in učne
podlage v obliki učnih listov za področje
prehrane čebel in čebeljih paš;
Sklop 5: strokovna literatura slovenskih avtorjev in strokovna literatura avstrijskih in nemških avtorjev;
Sklop 6: uvod v tehnologijo čebelarjenja z različnimi sistemi in tehnologija
čebelarjenja z nakladnimi panji;
Sklop 7: priročnik za področje usposabljanja: vzreja čebeljih matic in čebeljih družin;
Sklop 8: priročnik za področje usposabljanja: izboljševanje kakovosti čebeljih pridelkov;
Sklop 9: priročnik za področje usposabljanja: prodaja čebeljih pridelkov na
trgu;
Sklop 10: podlage za delavnice in
krožke kot ustvarjalno učenje mladih na
temo: čebele v naravi in panju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,041.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02: TSE d.o.o., kontaktna
oseba: Milan Galič, Tržaška cesta 126, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,343.418 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIO-10/113-05.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 77 z dne 21. 8. 2006,
Ob-20975/06.
VI.7) Drugi podatki: Ponudnik za ostale sklope ni dobil ponudb oziroma je dobil
nepravilne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Čebelarska zveza Slovenije
Št. 430-116/2006
Ob-23715/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24, faks 04/586-92-16,
elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si,
internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-78/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kuhinjske opreme na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-78/2006: Saksida,
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Saksida, Na
produ 28, 2354 Brestrnica, Slovenija, tel.
02/623-13-44, faks 02/623-13-44, elektronska pošta: saksida@triera.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 11.300.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60/2006
Ob-16080/06 z dne 9. 6. 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: 17. 8. 2006.
Občina Jesenice
Ob-23729/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: http://www.sb-je.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki, enteralna prehrana in farmacevtske
snovi (sukcesivna dobava blaga).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 376,900.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Medis d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,815.612,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Roche
d.o.o., Dunajska c. 238e, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,440.874,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Labohem
d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,094.834 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: SAN. KO.M.
d.o.o., Ježica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,836.620 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Gopharm d.d.,
Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 76.608 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Johnson &
Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,744.961,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Medinova
d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 933.257,40 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:
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javno naročilo št. JR 01/2006: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica
20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 781.580 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,340.266,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Pri – ma
d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.845.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Paul Hartman
Adriatic d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,406.035,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Simps 's
d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,633.985,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,835.115 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: AMS Meding
d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, 3230 Šentjur,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,523.968,40 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 št. JR 01/2006: Karanta
d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 921.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Helpy d.o.o.,
Dobrave 7a, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,129.006,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,374.365 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Interexport
d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,943.392,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Farcom d.o.o.,
Zaprta ulica 6, 6310 Izola, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,089.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: DPC Analytical d.o.o., Gorenjesavska 54, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,223.666,70 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 št. JR 01/2006: Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., Skaručna 14a,
1217 Vodice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,589.679,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: J.S. Evro
– Medical Company d.o.o., Jarnikova ulica
7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,928.310 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Dentacom
Inženiring d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320
Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49.013,10 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 št. JR 01/2006: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 77,284.856,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,778.369,07 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ul. 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 34,385.285,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Valencia Stoma – Medical d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,020.835 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Auremiana
d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,113.969 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Kefo d.o.o.,
Brnčičeva ulica 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: 250.677,76 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Mikro
+ Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 562.244 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Mediline
d.o.o., Perovo 30, p. p. 5, 1241 Kamnik,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,247.607,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2006: Dr. Gorkič
d.o.o., Nova vas 22, 1370 Logatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 783.051,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Apollonia d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40.540 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Promed
d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 899.485 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2006: Pfm
- S d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 174.300,71 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:
19. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 43.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1131/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-23742/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kardiološki medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 387,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: Thomy F. E., d.o.o.,
Vodnikova 170, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,599.884,39 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo
49, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 460.829,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,043.289,17 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,481.839,19 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,136.400 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,971.598 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,241.503 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,447.248,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 285.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,838.980 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,015.455,91 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,393.490 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-529/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 480-102/2006-34
Ob-23749/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.42.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 79/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup vgradne opreme za večnamensko dvorano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elan Inventa d.o.o., kontaktna oseba: Robert Koncut, Begunje 1, 4275 Begunje na
Gorenjskem, Slovenija, tel. 04/535-13-06,
faks 04/535-13-34, elektronska pošta: Robert.koncut@elan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe znaša 46,290.722,40
SIT z vključenim 20% DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-102/2006-34.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-10209/06 z dne 7. 4. 2006 in
2006/S71-074352 z dne 12. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-69/2006-41
Ob-23829/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.22.50.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 40/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup zastav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Kroj d.d., kontaktna oseba:
Marjeta Česen Jeretina, Tržaška 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-46-71, faks
01/754-42-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe znaša 26,790.294 SIT
z vključenim 20% DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-69/2006 – 41.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-4892/06 z dne 24. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-23846/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 23/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja
osebne varovalne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/B: Ika Ajdovščina, d.d.,
Tovarniška 24, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena/vrednost pogodbe
1,032.000 SIT (I. vrsta blaga).
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. 23/B: Unidel, d.o.o.,
Kraigherjeva 37, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,187.600 SIT (II. vrsta
blaga) in 1,357.100 SIT (V. vrsta blaga),
vrednost pogodbe 4,544.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/B: Zavas, d.o.o., 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 2,718.050 SIT (III. vrsta
blaga) in 10,635.840 SIT (IV. vrsta blaga),
vrednost pogodbe 13,353.890 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14402/06 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Št. 4301-1/2006-7
Ob-23473/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Majšperk, kontaktna oseba: Marjan Gorčenko, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, Slovenija, tel. 02/795-08-30, faks 02/794-42-21,
elektronska pošta: tatjana@majsperk.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: asfalterska dela na
javnih poteh v skupni dolžini 6335 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-1/2006: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 49a,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-08-00,
faks 02/788-08-30, elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,729.011 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-1/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 51 z dne 19. 5. 2006,
Ob-14008/06.
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: 14. 8. 2006.
Občina Majšperk
Ob-23474/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda
Plužna pri Bovcu.
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. 2/06 JN vv: Gradbenik
d.o.o. Tolmin, kontaktna oseba: Anton Lovše, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija,
tel. 05/381-07-50, faks 05/388-15-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 52,547.140,25, najvišja ponudba:
54,600.825,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17513/06.
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: 14. 8. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-23476/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: gradnja dela kanalizacije Žaga.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. 3/06 JN VV: Cestno podjetje Gorica d.d., kontaktna oseba:
Jože Brecelj, dipl. inž. grad., Industrijska
cesta 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-48-00, faks 05/338-48-02, elektronska pošta: info@cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 63,279.739,04 SIT, najvišja ponudba:
69,317.525,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17514/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-23492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/580-98-00,
faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Borovške ceste v Kranjski Gori.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,900.000 SIT.
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 sprejemljive 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. 430/25: Cestno podjetje,
d.d., kontaktna oseba: Stane Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-23, faks 04/204-23-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 50,092.622,77 SIT.
Najnižja ponudba: 50,092.622,77 SIT /
najvišja ponudba 55,955.879,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17775/06 v Ur. l. RS, št. 65 z
dne 23. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Občina Kranjska Gora
Ob-23501/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo; Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-26, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba več, manj in dodatnih del pri
izgradnji nadstrešnic na MMP Obrežje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja;
– izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba več, manj in dodatnih del pri izgradnji nadstrešnic na MMP Obrežje.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 61,836.524,89 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4300-38/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 4300-38/2006
Naslov: izvedba več, manj in dodatnih del
pri izgradnji nadstrešnic na MMP Obrežje
V.I) Datum oddaje naročila: 17. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Meteorit d.o.o., Miklavška cesta 82, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/613-04-10, faks
02/613-04-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 61,836.524,89 SIT.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizij-
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ska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-23505/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-26, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba antenskih drogov na 24.
MPOP s predhodno izdelavo projektne dokumentacije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja;
– projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba antenskih drogov na 24. MPOP
s predhodno izdelavo projektne dokumentacije.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.23.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 34,322.272,49 SIT z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-388/2005.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi
z istim naročilom: da; obvestilo o naročilu:
Ob-2344/06 z dne 3. 2. 2006.
Št. naročila 430-388/2005
Naslov: izvedba antenskih drogov na 24.
MPOP s predhodno izdelavo projektne dokumentacije
V.I) Datum oddaje naročila: 11. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektroservisi d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/580-04-23, faks 01/580-04-22.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 34,322.272,49 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
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VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83,intenetninaslov:www.mju.gov.si,
faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-23511/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-86-00, faks 01/234-86-30, elektronska pošta: slavko.prelog@csod.si, internetni
naslov: www.csod.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/06.
II.5) Kratek opis: adaptacija in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu –
dom Medved.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 268,164.167 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 01/06: Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba: Vinko Ileršič,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-06-15, faks 01/436-21-91, elektronska pošta: vinko.ilersic@lesnina-i.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 233,317.267,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63 z dne
16. 6. 2006, Ob-16948/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-23580/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kon-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
taktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.00.00–9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 19-06.
II.5) Kratek opis:
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez, Ulica bratov Učakar 120-122,
124-126, 128-130 (Niz I);
– izvedba hidravličnega ureguliranja
za Ulico bratov Učakar 128-130,
– izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju
Kosez, Ulica bratov Učakar 72-74, 76-78,
80-82, 84-86 (Niz F).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PI 19-06: Varil d.o.o.,
kontaktna oseba: Franjo Ladič, Topniška
45, 1000 Ljubljana, Slovenija; Simon d.o.o.,
Adamičeva 51, 1290 Grosuplje, Slovenija;
tel. 041/625-590, faks 01/564-14-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 50,393.092 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost: ni znana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 19-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14690/06 z dne 26. 5. 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: 17. 8. 2006.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-23594/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranjska Gora, d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Hlebanja, Kolodvorska
1a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/588-11-56, faks 04/588-14-21, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov: www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalne
baze Tabre.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 280,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2006-V: Gradbinec

GIP, d.o.o., kontaktna oseba: Ambrož Mrzlikar, Nazorjeva 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/271-10-00, faks 04/271-10-10, elektronska pošta: info@gradbinec-gip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV); najnižja ponudba 273,903.317,21 SIT / najvišja ponudba
313,092.895,63 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 50%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-13611/06 Ur. l. št. 51-42 z dne
19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Komunala Kranjska Gora, d.o.o.
Ob-23706/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 28/G.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca sanacije fasade objekta PE Koper, Glagoljaška
ulica 8.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 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. 28/G: Makro 5 gradnje,
izgradnja objektov, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Žigante, Obrtniška ulica 5, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-56-00, faks
05/663-56-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 34,336.775 SIT.
Najnižja ponudba: 34,336.775 SIT / najvišja ponudba: 48,671.023,50 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: 28/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14401/06 z dne 26. 5. 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: 17. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-116/2006
Ob-23716/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
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Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-70/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja meteorne
kanalizacije za naselje Blejska Dobrava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena 60 točk,
2. reference 20 točk,
3. garancijski rok 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-70/2006: Cestno
podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane
Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si,
internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 97,181.322 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:
26. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 57/2006, Ob-15542/06
z dne 2. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Občina Jesenice
Št. 430-116/2006
Ob-23717/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-99/2006.
II.5) Kratek opis: obnova ceste s komunalno infrastrukturo v Planini pod Golico,
odcep Žagar – Betel.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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:
1. ponudbena cena 80 točk,
2. reference 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-99/2006: Cestno
podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane
Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si,
internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 58,170.889,25 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:
12. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52/2006,
Ob-14043/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Občina Jesenice
Št. 430-116/2006
Ob-23718/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/504,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-104/2006.
II.5) Kratek opis: zunanja ureditev Kasarne Stara Sava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,500.000 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:
1. ponudbena cena 60 točk,
2. reference 20 točk,
3. garancijski rok 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-104/2006: Marmor
Hotavlje d.d., kontaktna oseba: Danilo Pajer,
Hotavlje 400, 4224 Gorenja vas, Slovenija,
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tel. 04/507-00-39, faks 04/518-16-40, elektronska pošta: danilo.pajer@m-h.si, internetni naslov: www.m-h.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 71,590.043,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 30,7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57/2006 Ob-15544/06
z dne 2. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Občina Jesenice
Št. 117/06
Ob-23722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, elektronska pošta: Herbert.glavic@kidricevo.si, internetni naslov:
www.lex-localis.info.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 1/06: rekonstrukcija
Tovarniške ceste v Kidričevem od km 1,8
do km 2,8.
II.5) Kratek opis: obnova spodnjega in
zg. ustroja, vozišča, odvodnja in prometna ureditev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/06 – rekonstrukcija Tovarniške ceste v Kidričevem od km
1,8 do km 2,8: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
kontaktna oseba: Martin Turk, Zagrebška c.
49a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-800,
faks 02/78-80-832, elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 106,120.992,48 SIT;
najnižja ponudba 106,120.992,48 SIT, najvišja ponudba 106,120.992,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-6/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Občina Kidričevo
Ob-23723/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.07.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-023/2006-1L-ODP/G.
II.5) Kratek opis: dograditev strukturiranega ožičenja in dobava pasivne mrežne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-023/2006-1L-ODP/G:
Elcos d.o.o., kontaktna oseba: Milan Žuža,
Vodmatska ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/540-34-10, elektronska pošta:
elcos@elcos.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-023/2006-1LODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15363/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-23808/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, 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: JNGD02/2006-II.
II.5) Kratek opis: obnove cevovodov
po metodah brez izkopa in gradnja novih cevovodov po metodi horizontalnega
vodenega vrtanja – II. faza, sklop A – obnova kanalizacijskih cevi s preplastitvijo
z oblogo iz umetnih smol: Japljeva ulica, Ljubljanska cesta, Malgajeva ulica,
Škapinova ulica, Trubarjeva ulica, Ulica
bratov Vošnjak in Ulica V. Prekomorske
brigade.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 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. JNGD02/2006-II: Gradnje
Polak, Polak Gabrijel s.p., kontaktna oseba: Polak Gabrijel, Primož pri Šentjurju 34a,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/749-09-90,
faks 03/749-09-91, elektronska pošta: gradnje.polak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118,262.010 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: JNGD02/2006-II.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 30.
5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20928/04 z dne 30. 7. 2004
objava I. faze.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-23818/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca Zapušek, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.45.31.20-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0027/2006.
II.5) Kratek opis: rekosntrukcija odseka
lokalnih cest, Veliki Cirnik–Češnjevec in
Radež–Polana–Zavrate II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-0027/2006: CGP d.d.,
kontaktna oseba: Irena Lamovšek, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/394-27-00, faks 07/394-27-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,883.509 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0027/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-0044/06.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Občina Sevnica
Ob-23833/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+386/1/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del za gradnjo Policijske
postaje Gorišnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gorišnica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 363,649.463,94 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra 430-23/2006,
evidenčna št. JN 03/06 VV.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-6405/06 z dne 3. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: Ob-7852/06 z dne
24. 3. 2006.
Druge prejšnje objave: Ob-10366/06 z
dne 14. 4. 2006.
Št. naročila 03/06 VV
Naslov: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za gradnjo Policijske postaje Gorišnica
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vegrad
d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, epošta: dt@vegrad.si, tel. +386/3/896-21-00,
faks +386/3/896-22-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 420,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
363,649.463,94 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 9 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
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Vrednost brez DDV: 79.480.175,83 SIT.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
1. Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, asfaltna dela, vrednost
2,341.682 SIT z DDV;
2. Tames d.o.o., Ormoška 14, 2250 Ptuj,
strojne in elekro instalacije 93,134.529 SIT
z DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-23895/06
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.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, 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: JNGD03/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja sekundarne kanalizacije
med Mariborsko cesto in Hudinjo ter rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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. JNGD03/2006: Nivo,
gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/422-41-00, faks
03/422-41-72, elektronska pošta: Uprava@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Najnižja ponudba 104,387.315,01 SIT /
najvišja ponudba 116,420.903,32 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: JNGD03/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18024/06 z dne 23. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o.
Ob-23899/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca Zapušek, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.45.31.20-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0026/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija odseka
lokalne ceste Križišče–Hinjce – I. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-0026/2006: Gradnje
d.o.o. Boštanj, kontaktna oseba: Franc Povše, Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj, Slovenija, tel. 07/814-97-58, faks 07/814-97-59,
elektronska pošta: info@gradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,960.607,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0026/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-12902/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Občina Sevnica
Ob-23901/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Luče, kontaktna oseba: David
Špeh, Luče 106, 3334 Luče, Slovenija, tel.
03/839-35-50, faks 03/839-35-51, elektronska pošta: obcina@luce.si, internetni naslov: www.luce.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-6/2006.

Št.

90 / 25. 8. 2006 /

Stran

6863

II.5) Kratek opis:
– rekonstrukcija ceste v Konjskem
vrhu; LC 233020 Črna – Raduha – Snežna
jama; odsek Črna – Zgornji Mlinar, LC
221100 Primož – Konjski vrh – Duple;
– odsek Parbej – Robnik – Golob.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cene,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-6/2006 Drugi sklop:
CM Celje d.d., kontaktna oseba: Peter Štefanec, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-65-76, faks 03/426-63-05, elektronska pošta: peter.stefanec@cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,976.942 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-6/2006 Prvi sklop:
NIVO Celje d.d., kontaktna oseba: Danijel
Petek, Lava 11, 300 Celje, Slovenija, tel.
03/422-41-51, faks 03/422-41-72, elektronska pošta: danijel.petek@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,764.226 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-6/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 67 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18771/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2006.
Občina Luče

Storitve
Ob-23493/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+386/1/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba arheološke raziskave na
lokaciji Policijske postaje Brežice.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve;
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27, strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Brežice.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvedba arheoloških raziskav na parcelah št. 1364,
1365, 1368, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374,
1379/2, 1379/3 in 1379/4, vse k.o. Brežice,
kjer se izvajajo gradbeno obrtniška dela
za izgradnjo Policijske postaje Brežice.
Predmet javnega naročila je tudi arheološki nadzor na izvedbo GOI del v fazi priključka trase kanalizacijskega priključka
na javno kanalizacijo. Namen raziskave
je ugotovitev ali je na navedenih parcelnih številkah arheološko najdišče.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.10.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 12,256.825 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer samo
zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito
izključnih pravic
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra 430-111/2006,
oznaka 2006/P 20.
Št. naročila 430-111/2006
Naslov: izvedba arheološke raziskave na
lokaciji Policijske postaje Brežice
V.I) Datum oddaje naročila: 10. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Javni
zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
Slovenija, e-pošta: zvkdnm@siol.net, tel.
+386/7/393-15-40, faks +386/7/393-15-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 13,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 12,256.825 SIT, po 20% stopnji
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.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-23613/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Semedela, kontaktna oseba: Maja Šebalj,
Nova Ulica 2/B, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/614-50-11, faks 05/614-50-10, elektronska pošta: vrtec.semedela@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 323-81/06.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,023.000 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-323-1-59/06: 1. sveže
meso in mesni izdelki: Litijska mesarija, Slatna 1, Šmartno pri Litiji.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11,576.250
SIT, najvišja ponudba 14,120.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 2. sveže
ribe in sveži ribji izdelki: Mariva d.o.o., Liminjanska cesta 111,6320 Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,549.049
SIT, najvišja ponudba 1,760.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 3. zmrznjene ribe, glavonožci in zelenjava: Delmar
d.o.o., Industrijska cesta 12, 6310 Izola.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,549.049
SIT, najvišja ponudba 1,760.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 4. kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest
kruh Koper, Ul. 15. maja, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,429.287
SIT, najvišja ponudba 2,829.788,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 5. mleko
in mlečni izdelki: Mlekarne Celeia, d.d. Arja
vas 9, Žalec.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 9,263.822,12
SIT, najvišja ponudba 10,519.826 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 6. zelenjava, sadje in jajca: Mercator d.d., Slovenčeva cesta 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 8,070,862,10
SIT, najvišja ponudba 8,769.935,48 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 7. sadni
sokovi in sadni nektarji: Mercator d.d., Slovenčeva cesta 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,335.600
SIT, najvišja ponudba 1,670.508,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 8. testenine in mlevski izdelki: Mlinotest Ajdovščina,
Tovarniška 14, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 780.409,68
SIT, najvišja ponudba 1,267.929,95 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 9. čaji in
začimbe: Droga Kolinska, Kolinska ulica 1,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 528.297,54
SIT, najvišja ponudba 962.951,15 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 10. riži in
žitne kaše: Mercator d.d., Slovenčeva cesta
25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 437.123,86
SIT, najvišja ponudba 632.976,44 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-323-1-59/06: 11. ostalo
prehrambeno blago: Mercator d.d., Slovenčeva cesta 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,390.039,66
SIT, najvišja ponudba 4,640.091,24 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:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 44 z dne 21. 4.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2006.
Vrtec Semedela
Ob-23720/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. +386/7/348-11-00,
v roke: Damjana Ribič, e-pošta: damjana.ribic@trebnje.si, faks +386/7/348-11-31.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.trebnje.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: prevoz učencev v osnovne šole v
Občini Trebnje za šolsko leto 2006/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
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Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Trebnje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz učencev v osnovne šole v Občini
Trebnje za šolsko leto 2006/2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 193,683.118,01 SIT 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: 430-00012/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 01
Naslov: OŠ Veliki Gaber
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Integral voznik, d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 18,050.875,68 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 02
Naslov: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Integral voznik, d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 12,684.197,75 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 03
Naslov: OŠ Trebnje s podružnicami Dolenja Nemška vas, Dobrnič in Šentlovrenc
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Integral voznik, d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 64,818.042,69 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 04
Naslov: OŠ Mirna
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Integral voznik, d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 42,416.608,15 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 05
Naslov: OŠ Mokronog
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Integral voznik, d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 55,713.393,84 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 8. 2006.
Občina Trebnje
Ob-23727/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija
Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52, 01/478-40-53, elektronska
pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov:
http://www.arso.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: kategorija
storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: izvedba seizmičnih
meritev na plazu Macesnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: izvedba postopka
s pogajanji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43011 – 7/2006: Geoinženiring, d.o.o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
podpis pogodbe 16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Agencija RS za okolje
Št. 246/06
Ob-23909/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Novo mesto, kontaktna
oseba: Sandra Oblak, Šmihel 8, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. +386/7/393-32-58,
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faks +386/7/393-32-55, elektronska pošta:
vdcnm@siol.net.
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 predmet, glavni besednjak:
93.10.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/06-jn.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pranja perila za obdobje dveh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 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. 2/06-jn: Kemična čistilnica
in pralnica Venera Dular Matjaž s.p., kontaktna oseba: Dular Matjaž, Vavta vas 5,
8351 Straža, Slovenija, tel. 07/30-83-763,
faks 07/30-83-763.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,483.750 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:
1. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11166/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 7. 2006.
Varstveno delovni center Novo mesto

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/2662/2006
Ob-23731/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta, ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: odprodaja demontirane in odpadne opreme daljnovoda
(DV 2 × 110 kV Gorica–Divača).
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najvišja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 112/2006: Surovina d.d.,
kontaktna oseba: Srečko Heričko, Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-70-16, faks 02/237-23-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna ponudbena cena
brez DDV: 115,282.860 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 112/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 115,282.860 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najvišja 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: 2.
8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 87/2647/2006

Ob-23732/06

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: Mojca Mrzel Ljubič, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-39-08,
faks 01/474-39-02, elektronska pošta: Mojca.mrzel.ljubic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 100/2006.
II.5) Kratek opis: dograditev FMX.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 100/2006: Smart
Com d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Zorčič,
Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/561-16-06, faks 01/561-15-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 47,948.155,20 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 100/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: (brez
DDV): 47,948.155,20 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
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Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 100/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 1754/06

Ob-23810/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-95,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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: 30231200-9, glavni besednjak, dodatni predmeti: 30214000-2, 30213300-2,
30262000-3, 30231250-4, 30231000-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/04.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme – julij 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 43,000.000 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. JN 16/04: sklop 1: delovne postaje in prenosniki: Unistar LC d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Rajh, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-18,
elektronska pošta: borut.rajh@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,256.737,18 SIT;
najnižja ponudba 22,256.737,18 SIT, najvišja ponudba 22,669.730 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN16/04: sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki, Simt
d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.

01/786-62-11, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: zdravka.zalar@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,423.500 SIT; najnižja
ponudba 2,423.500 SIT, najvišja ponudba
3,545.600 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 16/04: sklop 3: LCD
monitorji: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Borut Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-18, elektronska
pošta: borut.rajh@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,350.322,10 SIT;
najnižja ponudba 11,350.322,10 SIT, najvišja ponudba 11,999.300 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN16/04: sklop 4: tiskalniki: Simt d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka
Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-11, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: zdravka.zalar@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,656.200 SIT, najnižja
ponudba 1,656.200 SIT, najvišja ponudba
1,672.100 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.: 16/04, sklop 1:
delovne postaje in prenosniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
22,256.737,18 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop
2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
2,423.500 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
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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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop 3:
LCD monitorji.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
11,350.322,10 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/04, sklop
4: tiskalniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1,656.200 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: delovne postaje in prenosniki:
3 ponudbe – vse pravilne,
– sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki: 3 ponudbe – vse pravilne,
– sklop 3: LCD monitorji: 3 ponudbe –
vse pravilne,
– sklop 4: tiskalniki: 3 ponudbe – vse
pravilne.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 53/04, z dne 14. 5. 2004, Ob-12596/04
(predhodni razpis), št. 74/04, z dne 9. 7.
2004, Ob-18663/04 (objava), št. 77/04, z
dne 16. 7. 2004, Ob-19797/04 (popravek
objave), št. 81-84/04, z dne 30. 7. 2004,
Ob-21030/04 (popravek objave); Uradno
glasilo ES št. 2004/S 98-077958, z dne
19. 5. 2004 (predhodni razpis), št. 2004/S
130-110883, z dne 7. 7. 2004 (objava), št.
2004/S 147-126554, z dne 30. 7. 2004 (popravek objave).
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VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 63

Ob-23616/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o., Maribor,
kontaktna oseba: Marko Hegedič, Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/300-88-00, faks 02/332-17-11, elektronska pošta: info@jptom.si, internetni naslov:
www.jptom.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: zamenjava kotla v kotlovnici TOM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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 2/06: Mitraka
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Šajt, Kamniška 35, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-72-83, faks 02/252-72-83, elektronska pošta: info@mitraka.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena: 75,300.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da; delež 10%.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN 2/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 75,300.000 SIT.
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:
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 49
z dne 12. 5. 2006, Ob-12890/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o.,
Maribor
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Storitve
Št. 63
Ob-23615/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o., Maribor,
kontaktna oseba: Marko Hegedič, Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/300-88-00, faks 02/332-17-11, elektronska pošta: info@jptom.si, internetni naslov:
www.jptom.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: servis in dobava rezervnih delov za GE Jenbacher 620.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11 €/Bh (€/obratovalno uro).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
f.) dodatne gradnje ali storitve
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/06: GE Jenbacher
GmbH & Co OHG, kontaktna oseba: Markus Appenzeller, Achenseestr. 1-3, A-6200
Jenbach, Avstrija, tel. +43/424-243-112-410,
faks +43/424-243-112-45, elektronska pošta: markus.appenzeller@gejenbacher.com,
internetni naslov: www.gejenbacher.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,8 €/Bh.
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. JN 1/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10.8 €/Bh.
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:
2. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2006.
Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o.,
Maribor
Št. 85/2650/2006
Ob-23733/06
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: Metod Prošek, Hajdrihova 2, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Metod.prosek@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 33/2006.
II.5) Kratek opis: podpora lastnemu
vzdrževanju SDH, XDM in DWDM om
režja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 33/2006: javno naročilo
se ne odda, ker naročnik ni prejel nobene
pravilne ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 85/2651/2006
Ob-23734/06
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: Metod Prošek, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Metod.prosek@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 56/2006.
II.5) Kratek opis: podpora lastnemu
vzdrževanju in obratovanju transportnega omrežja fleksibilnih multipleksorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 56/2006: javno naročilo
se ne odda, ker naročnik ni prejel nobene
pravilne ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 85/2649/2006
Ob-23735/06
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: Metod Prošek, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Metod.prosek@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 72/2006.
II.5) Kratek opis: tehnična podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju IP
MPLS omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 72/2006: javno naročilo
se ne odda, ker naročnik ni prejel nobene
pravilne ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpisi
Ob-23913/06
Popravek
V besedilu Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2006 (JPR 19
– MV – 2006), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006, Ob-22258/06, je
bil v pravni podlagi pri navajanju Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
naveden napačen Uradni list RS, zato na
podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 57/96 in 90/05) objavljamo popravek besedila.
V pravni podlagi se besedilo nadomesti
z naslednjim:
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US,
16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US,
96/05 – ZRTVS-1 in 60/06; v nadaljevanju
ZMed), Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št.
78/06) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) Ministrstvo za kulturo objavlja redni letni javni projektni razpis za
sofinanciranje programskih vsebin medijev
v letu 2006 (JPR 19 – MV – 2006).
Ministrstvo za kulturo
Ob-23896/06
Popravek
V javni razpis za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-86, z dne
11. 8. 2006, se vnesejo naslednji popravki:
– pri sklopu B v prvem odstavku se spremeni besedilo »skupne površine 6398 m2« v
celoti in nadomesti z naslednjim besedilom:
»skupne površine 5380 m2«.
– pri sklopu C pod I. se v besedilu 4. točke za besedilom »in parc. št. 1449/50« črta:
»poslovna stavba v izmeri 10 m2«.
Občina Postojna
Št. 479/06
Ob-23830/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št.
96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05) ter V. poglavja Priloge I k Sklepu
št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. 2. 2000 o uvedbi programa
Kultura 2000 ter Sklepa št. 1/2002 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu
določil in pogojev za udeležbo Republike

Slovenije v programu »Kultura 2000«, Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Kulturne stične
točke v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka
CCP 2007-2013).
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
1. Predmet ciljnega razpisa
Predmet razpisa je opravljanje storitev
Kulturne stične točke v RS za čas trajanja
programa »Kultura 2007«, to je v letih 2007
– 2013.
»Kultura 2007« je delovno ime nove generacije komunitarnega programa Komisije
EU, ki nasledi program »Kultura 2000«, ki
se z l. 2006 izteče. »Kultura 2007« stopi po
sprejetju v veljavo s 1. 1. 2007, po sprejetju novega programa pa zamenjajo določila
novega programa tudi vsa določila Komisije
iz starega programa na katera se navezuje
ta razpis. V primeru, da bi novi program po
sprejemu bistveno drugače opredeljeval naloge Kulturne stične točke, kot jih določata
Sklep št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 2. 2000 o uvedbi
programa Kultura 2000 ter Sklep št. 1/2002
Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu »Kultura 2000«,
se z izbranim izvajalcem sklene dodatek k
pogodbi. Izbrani izvajalec sklene z ministrstvom pogodbo o sofinanciranju polovice
potrebnih sredstev, s Komisijo EU pa pogodbo za sofinanciranje druge polovice.
2. Razpisno področje
Javni ciljni razpis je namenjen prijavi ponudb za izvajanje nalog Kulturne stične točke, kot jih določata Sklep št. 508/2000/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. 2. 2000 o uvedbi programa Kultura 2000
ter Sklep 1/2002 Pridružitvenega sveta EUSlovenija o sprejemu določil in pogojev za
udeležbo Republike Slovenije v programu
»Kultura 2000«. Cilji razpisa in naloge Kulturne stične točke so:
– zagotavljati promocijo nove generacije
programa EU za kulturo (del. ime Kultura
2007);
– olajšati sodelovanje v programu kar
najširšemu krogu kulturnih organizacij;
– zagotoviti konsistentne stike z različnimi institucijami, ki podpirajo kulturni sektor
v državah članicah in prispevajo h komplementarnosti dogodkov v okviru programa
Kultura 2007 in ustreznih domačih ukrepov;
– zagotoviti stike in interakcijo na domači
in regionalni ravni med udeleženci programa
Kultura 2007 in tistimi, ki sodelujejo v drugih
programih Skupnosti, ki so odprti za kulturne
projekte;
– posredovati informacije morebitnim
kandidatom za finančno podporo v okviru
kulturnih mehanizmov Skupnosti in sicer na
spodaj naštete načine:
– odgovarjanje na vprašanja iz javnosti;
– posredovanje informacij na papirju,
kakor tudi oblikovanje in redno obnavljanje
spletne strani, kjer so informacije o kulturnih
dejavnostih Skupnosti;
– organiziranje sestankov z morebitnimi kandidati/kulturnimi delavci, da se jih
obvesti o postopkih, ki veljajo za oddajo
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vlog in se jim v tej zvezi ponudi strokovna
pomoč;
– zagotoviti kar najširšo objavljanje (v celotni sodelujoči državi) glede možnosti, ki jih
ponujajo podporni mehanizmi Skupnost na
področju kulture;
– poskrbeti za povezavo z drugimi informacijskimi uradi v državah članicah zaradi seznanitve z drugimi programi Skupnost
na področju kulture – da lahko potencialne
prosilce obvesti o programih Skupnosti, ki
najbolj ustrezajo njihovim potrebam;
– vzpostaviti in posredovati bazo podatkov o kulturnih operaterjih v zadevni državi,
da bi morebitnim kandidatom pomagali pri
vzpostavitvi partnerstev v projektih sodelovanja;
– na široko razpošiljati razpis za oddajo
vlog, kakor tudi druge dokumente, namenjene kulturnemu krogu, ki jih izdajata DG
za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji in Izvršna agencija Komisije (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
– EACEA);
– nuditi kandidatom strokovno pomoč pri
sestavljanju prošenj za programe 'Kultura
2007' in jim po potrebi svetovati, da izberejo
kakšen ustreznejši mehanizem, ki bi podprl
njihov projekt;
– oblikovati in obnavljati lastno spletno
stran, namenjeno predstavitvi svojih dejavnosti.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le upravičene
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši
od šestih mesecev!). Organizacije, katerih
razvid vodi ministrstvo (društva v javnem
interesu in ustanove na področju kulture),
niso dolžne predložiti dokazila;
– redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo: podpisana
izjava v prijavnem obrazcu);
– predložijo
transparentno
finančno zgradbo, ki ne sme presegati vsote
11,263.080 SIT (47.000 EUR) letno oziroma
78,841.560 SIT (329.000 EUR) za celotno
obdobje (dokazilo finančna konstrukcija v
prijavnem obrazcu);
in pogoje, za opravljanje nalog Kulturne stične točke, kot jih določata Sklep št.
508/2000/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. 2. 2000 o uvedbi programa
kultura 2000 ter Sklep 1/2002 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu določil in
pogojev za udeležbo Republike Slovenije v
programu »Kultura 2000«, ki so:
1. Osebje
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike;
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) in na področju stikov z
javnostjo;
– znanje vsaj dveh jezikov Skupnosti,
vključno s francoskim ali angleškim;
– delo z računalnikom.

Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri
opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi
utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi
interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod
nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne
organizacije, ki predloži projekt za pridobitev
sredstev iz programa Kultura 2000. (dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu)
2. Prostori
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki
je opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in
predstavitvi dokumentacije.
3. Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Office', mora Kulturna stična točka imeti
združljivo programsko opremo,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
4. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi o
izboru spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2006
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
5. Okvirna vrednost
Sredstva slovenskega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa
za leta 2007 – 2013 znašajo polovico potrebnih sredstev za delovanje Kulturne stične točke, okvirno za vsako leto 5,631.540
SIT (23.500 EUR), skupaj za obdobje
39,420.780 SIT (164.500 EUR). Izbrani izvajalec sklene pogodbo s Komisijo EU za
drugo polovico sredstev.
Dokončna višina sredstev za izvajanje
programa po l. 2007 bo določena letno in
opredeljena v dodatku k pogodbi, sklenjenem na osnovi poziva ministrstva izvajalcu
do 15. novembra za vsako leto posebej, v
katerem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije za
posamezno leto.
V primeru, da bo izkazanih upravičenih
stroškov manj, kot jih predvideva okvirni
obseg sredstev sofinanciranja, se znesek
financiranih sredstev lahko zmanjša. V primeru, da bo izkazanih upravičenih stroškov
več, kot jih predvideva okvirni obseg sredstev sofinanciranja, se znesek financiranih
sredstev lahko poveča.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Proračunska sredstva za vsako leto morajo biti porabljena do 5. novembra tekočega leta.
7. Razpisni rok
Razpis se prične 25. 8. 2006 in zaključi
2. 10. 2006.
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8. Kriteriji in merila za izbor ponudbe
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet
razpisa – do 40 točk,
– tehničnih prednosti predlagatelja – do
20 točk.
9. Uporaba kriterijev
Izbrana bo ponudba tistega izvajalca, ki
bo po presoji komisije, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister, v postopku
izbire ocenjena višje.
Možno število prejetih točk je 100 točk.
Izbrani izvajalec bo sofinanciran v višini polovice izračunanih stroškov, ki pa ne smejo
presegati 11,263.080 SIT (47.000 EUR) na
letni ravni.
10. Oddaja in dostava ponudb
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva vsak dan od vključno ponedeljka
do petka med 7. in 16. uro.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo: http://www.kultura.gov.si/.
Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Ponudba mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 2. 10. 2006 oziroma do
tega dne oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na
prednji strani: ne odpiraj – prijava na ciljni
razpis, z oznako CCP 2007-2013.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Obvezne priloge:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje nalog Kulturne stične točke in
ustrezanju kriterijem, kot sledi iz razpisne
dokumetacije, ki obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
2. 10. 2006, oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu, se
štejejo za prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.
11. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: Uroš Korenčan, sekretar, e-mail:
uros.korencan@gov.si, tel. 01/369-59-58.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 10.
13. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po odpiranju vlog, ki bo 4. 10. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 316-113/2006
Ob-23838/06
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05)
in Proračuna Republike Slovenije za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), 65. in 66. člena
Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 26/05
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDTB), Zakona o izvrševanju proračuna Repu-
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blike Slovenije za leto 2006 in 2007 in 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
projektov na področju učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: MOP).
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje mednarodnih projektov, ki
se izvajajo v okviru programa »Inteligentna
energija – Evropa«. Projekti, ki se v celoti ali
v pretežni meri nanašajo na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,
niso predmet sofinanciranja.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpisu lahko sodelujejo organizacije, ki kot članice mednarodnega konzorcija
izvajajo projekt, za katerega so v okviru razpisa za predloge projektov sklenile pogodbo
z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta, s pričetkom izvajanja projekta v letu
2005 ali 2006.
IV. Merila za izbor
Pri izboru projektov za sofinanciranje
bodo upoštevana naslednja merila:
– ustreznost projekta glede na programske usmeritve MOP,
– kakovost programa del,
– reference vlagatelja.
V. Okvirna višina sredstev razpisa: za
sofinanciranje mednarodnih projektov v
okviru tega razpisa so na proračunski postavki 5540 v letu 2006 predvidena sredstva
v višini do 61,400.000 SIT, v letu 2007 pa
do 15,400.000 SIT. Sredstva se dodeljujejo
za sofinanciranje izvajanja projektov v letu
2006. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 5. 2007.
VII. Dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje projektov
bodo dodeljena projektom, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk, in sicer v višini
do zneska zaprošenih sredstev, vendar ne
več kot 40% vrednosti projekta v letu 2006
oziroma pri projektih za ustanovitev lokalne
energetske agencije ne več kot 3,000.000
SIT.
Pri določitvi izhodiščne višine sofinanciranja s strani MOP bodo upoštevana tudi
morebitna sredstva drugih sofinancerjev, kotizacija za prireditve in druga sredstva sofinanciranja. V primeru, da razpoložljiva proračunska sredstva ne bodo zadostovala, bo
odobreno sofinanciranje projektov v vrstnem
redu glede na višino doseženih točk.
VIII. Obvezna oblika in vsebina vloge:
oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom
predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi
merili za dodelitev sofinanciranja navedena
v razpisni dokumentaciji.
IX. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je
potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
označeno z natančno oznako na sprednji
strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov za URE
in OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti
navedeno ime in točen naslov vlagatelja.
Kot pravočasno prispele vloge se štejejo
vloge, ki bodo prispele najkasneje 7. 9. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
do 15. ure. Nepravočasne ali nepravilno
označene vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo vsak delavnik od 8.
do 15. ure na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije na lokaciji, Dimičeva 12, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani MOP na naslovu
http//www.gov.si/aure
in
na
http//www.gov.si/mop.
XI. Informacije o razpisu: vse dodatne
informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 9. in 11. uro do konca
roka za predložitev vlog na tel. 01/300-69-90
(mag. Boris Selan ali mag. Hinko Šolinc)
oziroma po e-pošti: boris.selan@gov.si ali
hinko.solinc@gov.si.
XII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 8. 9. 2006 ob 14. uri v prostorih MOP
na lokaciji Dimičeva 12. Odpiranje vlog ne
bo javno.
XIII. Izid razpisa
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo v roku 8 dni od odpiranja pozvani k
dopolnitvi vlog.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva
odpiranja vlog.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-23757/06
Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez, Celovška 25, Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana in Fundacija
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 51, Ljubljana
objavljajo skupni
razpis
za pridobitev in podaljšanje pravice do
štipendije za športnike in športnice v
Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko
leto 2006/2007
I. Pridobitev pravice do štipendije
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti
športnik oziroma športnica (v nadaljevanju:
športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve
merili:
1. ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih
športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja
OKS,
2. je v obdobju od 1. 9. 2005 do 31. 8.
2006 kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih
športnih rezultatov v disciplinah rednega
programa olimpijskih iger:
a) osvojil eno od medalj na:
– Olimpijskih igrah,
– svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov,
– olimpijskem festivalu evropske mladine,
b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega
športnika svetovnega razreda,
c) osvojil 4.-8. mesto na olimpijskih igrah,
svetovnem ali evropskem prvenstvu mladin-

cev, mlajših članov in članov ter olimpijskem
festivalu evropske mladine v individualnih
športnih disciplinah, ki so v tekočem letu
razvrščene v 1. razred športnih panog po
Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni pri Ministrstvu za šolstvo in šport in
sicer: atletika, jadranje, judo, kajak-kanu na
divjih vodah, cestno kolesarstvo, lokostrelstvo, plavanje, alpsko smučanje, biatlon,
smučarski skoki in veslanje; kot individualne
športne discipline se ne upoštevajo športni
rezultati v konkurenci štafet ali ekip.
Pogoji za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja
športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. izpolnjuje merila za pridobitev štipendije,
2. pridobi priporočili strokovnega sveta
nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev
predloga,
3. je državljan Republike Slovenije,
4. se izobražuje:
a) v Republiki Sloveniji kot:
– učenec osnovnega izobraževanja,
– dijak gimnazije,
– dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih
poklicnih šol,
– dijak srednjih strokovnih in tehniških
šol,
– študent višje strokovne šole oziroma
študent visokošolskega zavoda,
b) v tujini;
5. ni v rednem delovnem razmerju,
6. njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega dvakratne letne
bruto zajamčene plače v Republiki Sloveniji
za leto 2005 (1,319.920 SIT).
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za pridobitev pravice do štipendije
za športnike in športnice za šolsko/študijsko
leto 2006/2007” (obrazec št. 1) morajo kandidati priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (original),
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo),
– priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja,
ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga
(originala).
II. Podaljšanje pravice do štipendije
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2006/2007” (obrazec št. 2) morajo
kandidati – štipendisti priložiti:
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2006/2007 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo).
Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli športni rezultat skladno z 2. točko meril
za pridobitev štipendije, lahko posredujejo
vlogo za pridobitev pravice do štipendije; k
vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo, ki je navedena za podaljšanje pravice
do štipendije.
III. Rok za oddajo
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 30. 9. 2006 na naslov: Olimpijski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
komite Slovenije, Odbor za vrhunski šport,
Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Vse potrebne informacije in obrazce vlog
(obrazec št. 1 in št. 2) dobijo kandidati na
sedežu nacionalne panožne športne zveze
ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije (www.olympic.si).
Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo
po poteku roka, vendar najkasneje v 3 dneh
po vpisu.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji
Ob-23567/06
Regionalni center za razvoj d.o.o. po pooblastilu Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o.
na podlagi Poslovnega načrta Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. za leto 2006, ki
ga je sprejela Vlada Republike Slovenije
na svoji 84. redni seji, dne 27. 7. 2006 ter
sklepa Komisije RZVZ št. 70/2006 z dne
16. 8. 2006 objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o.
I. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri
delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (4,3 mio SIT na delavca), obveznosti
prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj štiri
leta in ohranitev enakega števila zaposlenih
za nedoločen čas še najmanj štiri leta po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status
samostojnega podjetnika še najmanj dve leti
po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik
sredstev jamči izpolnitev obveznosti, roki in
pogoji za izplačilo premije.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza
razpoložljivim presežnim delavcem Rudnika
Zagorje v zapiranju, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,

f) nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
2. delavci družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., ki se želijo samozaposliti kot
samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju,
da imajo dejavnost, s katero se nameravajo
ukvarjati, priglašeno oziroma registrirano.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Popolne vloge bodo obravnavane na
način, opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Pri samem dodeljevanju premij bodo imeli
prednost prijavitelji za samozaposlitev (t.j.
presežni delavci Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o.).
Ostala sredstva pa bodo dodeljena tistim
prijaviteljem, ki jih bodo presežni delavci
Rudnika Zagorje v zapiranju kot kandidati za
zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali po
lastni presoji na podlagi sledečih dejavnikov:
lokacija delovišča (prednost imajo ponudniki
z območja Občine Zagorje), boniteta preteklega poslovanja (prednost imajo ponudniki,
ki uspešno poslujejo že več let), višina ponujene plače ter ugodnejši delovni pogoji.
IV. Razpisana višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih
delavcev družbe Rudnik Zagorje v zapiranju
za leto 2006 znaša 12,900.000 SIT.
V. Obdobje za porabo razpisanih sredstev: sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2006.
VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko popolno vlogo v skladu s
prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije
pošljejo priporočeno na naslov: Regionalni
center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410
Zagorje ob Savi ali osebno oddajo v tajništvu družbe Regionalni center za razvoj
d.o.o., v zaprti ovojnici z navedbo » »ne odpiraj – razpis – dodelitev premij« in s polnim
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bodo
oddali nepopolne vloge pa bodo pozvani, da
le-te v roku osmih dni dopolnijo.
VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva, da oddajo svojo vlogo do 5. 9. 2006 do
8. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti
dan ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala do konca leta oziroma
vse do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo takoj po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep
o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po
razdelitvi vseh razpisanih sredstev.
Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo
razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji
oddali na Regionalni center za razvoj d.o.o.
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi v osmih
dneh od prejetja obvestila o rezultatih razpisa. Regionalni center za razvoj d.o.o. je dolžan obravnavati vsako pritožbo ter o rezultatih presoje glede utemeljenosti le-te pisno
obvestiti pritožnika najkasneje v mesecu dni
od prejema njegovega ugovora.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prevzamejo brez plačila na Regionalnem
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centru za razvoj d.o.o. Podvine 36, Zagorje
ob Savi vsak delovni dan v času odprtja
razpisa. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan. Kontaktni osebi: Jasmina Skrinjar na Regionalnem
centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/566-05-05;
e-mail jasmina.skrinjar@rcr-zasavje.si) in
Marija Skušek na Rudniku Zagorje v zapiranju d.o.o. (tel. 03/566-41-00 int. 212, e-mail
marija.skusek@rudnik-zagorje.si).
Regionalni center za razvoj d.o.o.,
Zagorje
Št. 449/2006
Ob-23751/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. list RS, št. 12/03) ter načrta prodaje
stvarnega premoženja občine, sprejetega
z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za
leto 2006 (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/05,
15/06), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmeti prodaje so:
a) Solastniški delež do 7/18 vseh nepremičnin vpisanih v vložek št. 689 k.o. Trbovlje, ki v naravi predstavlja kletne in mansardne prostore s pripadajočim zemljiščem na
naslovu Sallaumines 7, Trbovlje.
Površina kleti znaša 43,02 m2, površina
mansarde znaša 96,28 m2, površina pripadajočega zemljišča pa 686 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 9,050.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
b) Nepremičnina s parc. št. 234/2 k.o.
Dobovec, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem v naselju Dobovec, Trbovlje.
Skupna površina nepremičnine, ki se
prodaja znaša 729 m2 in je vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah,
v vložku 211 k.o. Dobovec.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 3,500.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
c) Del nepremičnin s parc. št. 330.S in
parc. št. 351/6 obe k.o. Trbovlje, vpisani v vl.
št. 161, ki v naravi predstavljata zemljišče,
na katerem stoji objekt z naslovom Partizanska c. 9, Trbovlje.
Površina obeh parc. št., ki se prodajata, je zmanjšana za obcestni pas v širini
1 m, in sicer znaša površina parc. št. 330.
S 178 m2, površina parc. št. 351/6 pa prav
tako 178 m2, kar znese skupaj 356 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 2,850.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od ponedeljka,
28. 8. 2006 na Občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu
Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
torka, 5. 9. 2006, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
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4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako za nepremičnino pod črko a: Ponudba za nakup
solastniškega deleža vl. št. 689 k.o. Trbovlje
– ne odpiraj, za nepremičnino pod črko b:
Ponudba za nakup stanovanjske hiše Dobovec – ne odpiraj, za nepremičnino pod
črko c pa: Ponudba za nakup Partizanske
c. 9 – ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do ponedeljka, 4. 9. 2006 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene nepremičnine za katero
bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s
sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine pod črko a: Ponudba za
nakup solastniškega deleža vl. št. 689 k.o.
Trbovlje, pod črko b: Ponudba za nakup
stanovanjske hiše Dobovec, za nepremičnino pod črko c pa: Ponudba za nakup Partizanske c. 9.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu in soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do
15. 10. 2006 in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od
izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe za vse nepremičnine,
ki so predmet tega razpisa, je celovito ter
pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
torek, 5. 9. 2006 ob 12. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
11. Za objekt, ki se prodaja pod črko c
je izdana odločba Inšpektorata za okolje in
prostor, ki zahteva njeno odstranitev. Kupec
nepremičnine pod črko c z nakupom prevzame to obveznost. Predmeti prodaje se
prodajajo po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak
ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši ponudnik za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa,
bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v desetih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/562-79-81,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje

Javne dražbe
Št. 72/2006

Ob-23831/06
Preklic
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000
Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, preklicuje
javno dražbo za prodajo nepremičnin, objavljeno v Ur. l. RS, št. 85-86 z dne 11. 8. 2006
za prodajo zemljišča, parc. št. 1810 dvorišče
v izmeri 590 m2, stavba v izmeri 172 m2, pripisano vl. št. 885 k.o. Maribor grad, v lasti
Mestne občine Maribor, razpisano za dne
29. 8. 2006, ob 9. uri.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 0202-10/7-2006
Ob-23494/06
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije v skladu s 16. točko
prvega odstavka 22. člena in prvim odstavkom 31. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, šest mesecev
pred potekom mandata sedanjemu generalnemu direktorju Zavoda, objavlja razpis za
generalnega direktorja/generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
pogoj, da imajo:
– univerzitetno strokovno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, s katerimi dokazujejo, da imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne
sposobnosti za opravljanje funkcije generalnega direktorja Zavoda.
Poleg obveznih dokazil o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati/ke predložiti tudi
program za štiriletno mandatno obdobje, v

skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.
Gradiva za pripravo programa so na voljo na sedežu Zavoda, pri sekretarju Zavoda
(telefon 01/307-74-78, 01/307-75-16).
Kandidati/ke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana s pripisom
»Razpis – za Upravni odbor Zavoda«. Prijavo je potrebno vložiti v roku 30 dni, pri
čemer začne rok za prijavo teči naslednji
dan po objavi.
Generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na predlog
Upravnega odbora Zavoda imenuje Skupščina Zavoda. K imenovanju daje soglasje
Državni zbor Republike Slovenije.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po imenovanju na Skupščini Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-23495/06
Svet OZG, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj na
podlagi 32. in 34. člena Zakona o zavodih
(Ur.l. RS, št. 12/91, 18/96) ter na podlagi 27.
in 32. člena Statuta Osnovnega zdravstva
Gorenjske (Ur.l. RS, št. 107/2005, 50/2006)
objavlja razpis za delovni mesti:
1. Direktorja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje
svet OZG v soglasju z ustanoviteljicami.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske, organizacijske ali pravne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
zdravstvu, od tega tri leta na vodstvenih
delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica.
Kandidat za direktorja zavoda mora k
svoji prijavi priložiti program razvoja OZG.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
2. Strokovnega vodja Osnovno zdravstvo Gorenjske.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje
svet OZG na predlog direktorja zavoda in po
poprejšnjem mnenju strokovnega sveta.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
zdravstvu,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidat za strokovnega vodjo mora k
svoji prijavi priložiti program strokovnega
razvoja OZG.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo do 4. 9. 2006 na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjskem, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, z oznako
»za razpisno komisijo«.
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Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-23496/06
Na podlagi 59. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 in
spremembe) objavlja Služba Vlade RS za
evropske zadeve, Gregorčičeva 25 – 25a,
Ljubljana, javni natečaj za zaposlitev
svetovalca v Sektorju za koordinacijo
I v Službi Vlade RS za evropske zadeve.
I. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade RS za evropske zadeve, Ljubljana,
Gregorčičeva 25.
II. Vrsta delovnega mesta: svetovalec
(m/ž) za nedoločen čas.
III. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri;
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj;
kandidatu z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem se predpisane delovne izkušnje skrajšajo na 7 mesecev;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke (dodatna znanja):
– z znanjem francoskega in/ali nemškega jezika;
– ki so se dodatno izobraževali/e na področju delovanja institucij EU;
– z dobrim poznavanjem delovanja institucij EU, kar se bo preverjalo s preizkusom
znanja;
– z dobrim pisnim in ustnim izražanjem.
Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali odločba o priznanju izobraževanja),
specializaciji ali magisterija;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma druga
ustrezna potrdila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje v skladu z določbo 13. točke
prvega odstavka 6. člena Zakon o javnih
uslužbencih;
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko III. ter dokazila

o dodatnih znanjih, navedenih pod točko
IV.
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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS št. 56/2002 in
spremembe) lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
VI. Okvirna vsebina dela:
– sodelovanje pri delu delovnih skupin za
pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije na področju »Notranji trg«, »Prost
pretok blaga in storitev« in »Energija«;
– 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 stopnje zahtevnosti.
VII. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve, Gregorčičeva 25, Ljubljana, z označbo
»javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
svetovalca v sektorju za koordinacijo I« v
Službi Vlade RS za evropske zadeve.
VIII. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/tki in drugim kandidatom/tkam vročen sklep. Z izbranim kandidatom/tko bomo po dokončnosti sklepa o izbiri
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.
IX. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na telefonski številki: 01/478-24-83, Ksenija
Dremelj.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Ob-23497/06
Občina Hoče-Slivnica, Urad župana,
Pohorska c. 15, 2311 Hoče v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l.
RS, št. 32/06- uradno prečiščeno besedilo)
in 30. členom Statuta Občine Hoče-Slivnica,
župan Občine Hoče-Slivnica objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji referent za gospodarstvo, malo
gospodarstvo in turizem.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji referent III, v prostorih
Občine Hoče-Slivnica.
Opis dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje manj zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– priprava javnih naročil.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
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– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. višja strokovna izobrazba,
2. opravljen strokovni upravni izpit,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga je izdalo Ministrstvo
za pravosodje (original),
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita ali strokovnega izpita iz
upravnega postopka, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v roku enega leta, sicer
se imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Hoče, z oznako »javni natečaj za delovno
mesto višji referent za gospodarstvo, malo
gospodarstvo in turizem«.
Informacije dobite na tel. 02/616-53-25,
Liljana Adanič.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-23707/06
Uprava Ustanove »Skupaj« – Regionalnega centra za psihosocialno dobrobit otrok
razpisuje delovno mesto:
izvršni vodja.
Kandidat-ka mora poleg splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
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naslednje pogoje določene z aktom o sistematizaciji.
Pogoji za zasedbo:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 3 leta izkušenj na področju vodenja
oziroma svetovanja,
– izkušnje dela na mednarodnem področju,
– vodstvene sposobnosti in komunikacijske veščine,
– aktivno znanje angleškega, zaželjeno
tudi znanje srbskega oziroma hrvaškega
jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– zaželjen šoferski izpit.
Izbran-a kandidat-ka bo imenovan-a za
obdobje 4 let.
Kandidati-ke naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici
z oznako »Razpis delovnega mesta izvršnega vodje« na naslov: Ustanova »Skupaj« – Regionalni center za psihosocialno
dobrobit otrok, Župančičeva ulica 10, 1000
Ljubljana.
Rok za prijavo je 30 dni od dneva objave
razpisa.
O izbiri bodo kandidati-ke obveščeni v
roku 15 dni po odločitvi o izboru.
Ustanova »Skupaj« Regionalni center
za psihosocialno dobrobit otrok
Št. 43/2006
Ob-23708/06
Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, 3320 Velenje razpisuje
delovno mesto:
ravnatelja(-ice).
Kandidat(-ka) mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja(-ice) izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 98/2005 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo imenovan(-a)
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2007
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, 3320 Velenje, z oznako
“Prijava za razpis za ravnatelja(-ico)”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Št. 34/06
Ob-23724/06
Svet zavoda Osnovne šole Šalek, Šalek
87, 3320 Velenje razpisuje delovno mesto
ravnatelja / m, ž.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
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Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 14. 1. 2007
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje, pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Šalek, Šalek 87, 3320
Velenje, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Šalek
Št. 110-331/2006
Ob-23744/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v Sektorju za
strukturno politiko in podeželje (m/ž)
– za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer sociologija,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem kmetijske strukturne politike.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Služba za kadrovske zadeve,
Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski

naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z
označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za strukturno politiko in podeželje«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 616/06
Ob-23753/06
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju
Zakon o javnih uslužbencih) objavljamo
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji svetovalec v uradu za urejanje
prostora.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Opis del in nalog:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevanih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših del,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. list RS,
št. 42/02) ter pogojev določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– smer: tehnična, upravna, pravna, ekonomska,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. V primeru, da izbrani
kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, je oba navedena
pogoja dolžan izpolniti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
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Potrdili iz 5. in 6. alineje prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
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 ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
navedenega v 5. alineji prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv oziroma
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delo
na prostem uradniškem delovnem mestu se
opravlja v prostorih občinske uprave Občine
Tržič in po potrebi na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta ali na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel.: 04/597-15-10
(Marta Jarc).
Občina Tržič
Ob-23754/06
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za šest uradniških delovnih
mest, ki se izvajajo v dveh nazivih
– svetovalec Ustavnega sodišča I za
finančno in davčno področje (1 delovno
mesto),
– svetovalec Ustavnega sodišča I za
področje civilnega prava (2 delovni mesti),
– svetovalec Ustavnega sodišča II za
finančno in davčno področje (1 delovno
mesto) in
– svetovalec Ustavnega sodišča II za
področje civilnega prava (2 delovni mesti).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. kandidat mora izpolnjevati pogoje
za zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega

državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih;
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja
naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah
na pravniških delih, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem
okrajnem sodišču in ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica (potrdilo se pridobi pri
Ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega
natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi drugega odstavka 54. člena
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Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v Sekretariatu
Ustavnega sodišča (št. Su-54/05-3 z dne
21. 2. 2005 in nasl.) v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in nasl.) Ustavno
sodišče kandidatov ne pozove k dopolnitvi
nepopolnih vlog. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na
podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v
objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov:
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713,
1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj –
javni natečaj – svetovalec I za finančno
in davčno področje« oziroma »ne odpiraj
– javni natečaj – svetovalec II za finančno
in davčno področje« oziroma »ne odpiraj
– javni natečaj – svetovalec I za področje civilnega prava« oziroma »ne odpiraj
– javni natečaj – svetovalec II za področje
civilnega prava«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in
Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 110-139/2006-31111
Ob-23806/06
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98,
117/05 in 68/06), Ministrstvo za pravosodje
razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Celju,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Laškem,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Tržiču,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kopru,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Murski Soboti,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem na Ptuju,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Izoli,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Zagorju ob Savi,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Mozirju.

Stran

6876 /

Št.

90 / 25. 8. 2006

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno
besedilo).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 128/2006
Ob-23821/06
Upravna enota Tržič, Trg svobode 18,
Tržič, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v Oddelku za kmetijske, gospodarske in gradbene zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji
svetovalec III, II in I. Izbrani kandidat(ka) bo
imenovan(a) v naziv višji svetovalec III.
Naloge na delovnem mestu so:
– opravljanje nalog s področja graditve
objektov, urejanja prostora, varstva narave
in okolja,
– vodenje zahtevnih in najzahtevnejših
upravnih postopkov na I. stopnji,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, arhitekturne, pravne oziroma
druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta
in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati(ke) za navedeno uradniško mesto
izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka
88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– 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 morajo kandidati(ke) priložiti življenjepis in ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma druga
ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o državljanstvu oziroma fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista,
– pisna izjava kandidata o nekaznovanosti ali potrdilo o nekaznovanosti,
– pisna izjava kandidata, da zoper njega
ni vložena pravnomočna obtožnica ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča.
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Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati(ke), ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bodo navedena izpita opravili najkasneje
v enem letu od dneva sklenitve delovnega
razmerja.
Izbrani kandidat(ka), ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
gradbeno ali arhitekturno smerjo izobrazbe.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo
presojala na podlagi dokazil k prijavi, razgovora s kandidati in s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo na sedežu Upravne enote Tržič.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj do vključno 11. 9. 2006
na naslov: Upravna enota Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom »za javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene samo pravočasne in formalno popolne
vloge.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili s
sklepom v 8 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 04/595-21-16, kontaktna oseba je Janez Palovšnik oziroma v
kadrovski službi na tel. 04/595-21-15.
Upravna enota Tržič
Su 010603/06
Ob-23822/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/02 s spremembami
in dopolnitvami), 22. in 23. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/04 in 57/05), Okrajno sodišče
v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list Republike
Slovenije, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alineji točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-72-75.
Okrajno sodišče v Mariboru
Su 01/2006
Ob-23836/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Ilirski Bistrici, Urad predsednika, Bazoviška cesta 22, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška 22, 6250
Ilirska Bistrica.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Urad predsednika (za
javni natečaj), Bazoviška 22, 6250 Ilirska
Bistrica.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, telefon 05/668-33-56.
Okrajno sodišče
v Ilirski Bistrici
Št, 110-191/2006-31111
Ob-23908/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Postojni.
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.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 430-53/2006
Ob-23737/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur.l. RS št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur.l. RS, št. 130/03, 86/04 in
37/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja na Hrušici,
Hrušica 71, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje: nepremičnina, in sicer zasedeno trisobno stanovanje št. 4 v
pritličju stanovanjskega objekta na Hrušici,
Hrušica 71, ležeče na parceli št. 270/5, k.o.
Hrušica.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena:
Izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša
13,500.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: 1,350.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848010806.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80. f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB4) (Ur. l. RS, št. 21/06) ni
zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni
do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. in 12.
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uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Služba za gradnje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Domen Zupan, tel. 01/428-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-240100248010806.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od
4. 9. 2006 do roka za oddajo pisnih ponudb
po predhodnem dogovoru z najemnico stanovanja gospo Anko Blažič Leskovar, mobitel: 041/470-232.
9. Predložitev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti do vključno 11. 9. 2006.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2006
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-53/2006
Ob-23738/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur.l. RS št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur.l. RS, št. 130/03, 86/04 in
37/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja v Velikih
Blokah, Velike Bloke 3b, po metodi
javne ponudbe.
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina, in sicer zasedeno dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjskega objekta v Velikih Blokah, Velike Bloke
3b, ležeče na parceli št. 2005, k.o. Velike
Bloke.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
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2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 5,400.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: 540.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848010706.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80. f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB4) (Ur. l. RS, št. 21/06) ni
zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. in 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
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in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Služba za gradnje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Domen Zupan, tel. 01/428-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-240100248010706.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od
dneva objave javne ponudbe do roka za
oddajo pisnih ponudb po predhodnem dogovoru z najemnikom stanovanja gospodom
Francem Primožičem, tel. 01/787-19-50 oziroma mobitel: 031/282-232.
9. Predložitev ponudb
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 11. 9. 2006.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2006
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-53/2006
Ob-23739/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, 86/04 in
37/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja v Gorišnici,
Gorišnica 76, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina, in sicer zasedeno dvosobno stanovanje št. 2 v drugem nadstropju
stanovanjskega objekta v Gorišnici, Gorišnica 76, ležeče na parceli št. 377/3, k.o.
Gorišnica.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.

2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 6,145.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer: 614.500
SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848010606.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80. f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB4) (Ur. l. RS, št. 21/06) ni
zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. in 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za notranje zadeve, Služba za gradnje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Domen Zupan, tel. 01/428-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-240100248010606.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od
4. 9. 2006 do roka za oddajo pisnih ponudb
po predhodnem dogovoru z najemnikom
stanovanja gospodom Miranom Kolednikom, mobitel: 041/385-123.
9. Predložitev ponudb:
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 11. 9. 2006.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2006
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-53/2006
Ob-23740/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, 86/04 in
37/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja v Kopru, Cesta
na Markovec 19, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina, in sicer zasedeno dvosobno stanovanje št. 18 v drugem nadstropju stanovanjskega objekta v Kopru, Cesta
na Markovec 19, ležeče na parceli št. 592/7,
z identifikacijsko številko 20.E, vpisano v
podvložek št. 4225/21, k.o. Semedela.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.

2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 28,000.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: 2,800.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848010906.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80. f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB4) (Ur. l. RS, št. 21/06) ni
zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
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in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Služba za gradnje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Domen Zupan, tel. 01/428-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve)
Sklicna številka: 28 17116-240100248010906.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od
dneva objave javne ponudbe do roka za
oddajo pisnih ponudb po predhodnem dogovoru z najemnikom stanovanja Robertom
Gučkom, tel. št. 05/625-96-80 oziroma mobitel: 041/411-859.
9. Predložitev ponudb
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 11. 9. 2006.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2006
ob 10 uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-53/2006

Ob-23741/06

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, 86/04 in
37/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja v Mariboru,
Borova vas 27, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina, in sicer zasedeno dvosobno stanovanje št. 40 v šestem nadstropju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Borova
vas 27, ležeče na parceli št. 2362, z identi-
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fikacijsko št. 140.E, vpisano v podvložek št.
1680/71, k.o. Spodnje Radvanje.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 13,000.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: 1,300.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-299000848010506
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB4) (Ur. l. RS, št. 21/06) ni
zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni
do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Služba za gradnje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Domen Zupan, tel. 01/428-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-240100248010506.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od
4. 9. 2006 do roka za oddajo pisnih ponudb
po predhodnem dogovoru z najemnikom
stanovanja Benom Topolnikom, mobitel:
031/595-061.
9. Predložitev ponudb
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 11. 9. 2006.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 9. 2006
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-23498/06
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, ki jo zastopa župan dr. Štefan Čelan,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
prenovo Mestnega gledališča Ptuj in
rekonstrukcijo vhodnega portala
1. Pravna podlaga
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS,
št. 87/02), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/00, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03), sklep 41. redne seje Mestnega
sveta Mestne občine Ptuj z dne 25. 5. 2006
in sklep 42. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z dne 26. 6. 2006.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina

Številka zemljiške parcele 1161 v izmeri
509 m2 poslovna stavba, vpisana na zemljiško knjižnem vložku 682, pri k.o. Ptuj in
številka zemljiške parcele 4024/2, v izmeri
68 m2 cesta, pri k.o. Ptuj.
Oznaka prostorske enote: Mešana območja mesta Ptuj P11-C1 Staro mestno
jedro Ptuja, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za
območje Mestne občine Ptuj plana (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/04, 9/04popravek).
3. Namen javnega zbiranja ponudb
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za prenovo
Mestnega gledališča Ptuj in rekonstrukcijo
vhodnega portala za dobo 15 let.
Mestna občina Ptuj bo, kot lastnik nepremičnine, podelila stavbno pravico tistemu ponudniku, ki bo na podlagi sklenjene
pogodbe v dvanajstih mesecih od podpisa
pogodbe izvedel prenovo Mestnega gledališča Ptuj in rekonstrukcijo vhodnega portala
v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne
dokumentacije.
4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi
imetnik stavbne pravice
Letno nadomestilo za imetnika stavbne
pravice tlorisa znaša 705.127 SIT oziroma
2.942 € in je izračunano na predpostavki, da
se poravna v enkratnem znesku v začetku
obdobja.
Ocenjena vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve,
znaša 6,500.000 SIT oziroma 27.124 €.
Imetnika stavbne pravice bremenijo
DDV, takse in vsi stroški v zvezi s pridobitvijo projektne in tehnične dokumentacije, ki so
vezani na prenovo Mestnega gledališča Ptuj
in rekonstrukcijo vhodnega portala.
5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno
prevzamejo na sedežu Mestne občine Ptuj
vsak dan med 8. – 12. uro, ali na zgoraj
imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek
za pridobitev razpisne dokumentacije lahko
pošljejo po pošti, faksu 02/748-29-98, ali
na številko telefona: 02/748-29-50 in e-mail:
ivan.vidovic@ptuj.si.
6. Oblika in pogoji pod katerimi lahko
ponudniki predložijo ponudbe
Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo
na podlagi razpisne dokumentacije tako, da
izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran
predlog pogodbe, kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno
upoštevati izdelano projektno dokumentacijo in pogoje iz gradbenega dovoljenja.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe najmanj do 31. 12. 2006.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni ovojnici, v roku 10 dni od objave
v Uradnem listu Republike Slovenije do 13.
ure na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.
Z vidno oznako »ne odpiraj – ponudba«
in z navedbo »Stavbna pravica za prenovo
Mestnega gledališča Ptuj in rekonstrukcijo
vhodnega portala«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku
oziroma pošiljatelju.
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8. Drugi pogoji
Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja
ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima
pravice do povračila stroškov.
V kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo
med ponudniki izvedel pogajanja.
Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem.
Merila za izbor bodo navedena v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Ivan
Vidovič univ. dipl. oec., odgovorna oseba za
izvajanje investicije.
Mestna občina Ptuj
Št. 352-50/2006-2
Ob-23743/06
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana in
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna
na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 69/03 in 18/04), drugega odstavka
26. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04
in 34/04), Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)
objavljata
javni poziv
za zbiranje ponudb za oddajo stanovanj
v najem za določen čas za prosto
oblikovano najemnino
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Postojna v svojem imenu in
po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje javni poziv za
zbiranje ponudb za oddajo v najem okvirno
9 stanovanj za določen čas za prosto oblikovano najemnino, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem v letu 2006. Lastnika
stanovanj sta Občina Postojna in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, s
katerima bodo tudi sklenjene najemne pogodbe.
1.2. Predmet oddaje:

Št.

profitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) ter tehnične dokumentacije investitorja prenove, iz
katere je razvidna opremljenost in površina stanovanj (PZI, tlorisi stanovanj ter
tehnični opis stanovanj). Dejanske izmere
stanovanj bodo ugotovljene po dokončanju del in primopredaji med investitorjem
in izvajalcem.
Za povprečno veliko stanovanje v izmeri
61 m2, točkovano s 325 točkami, znaša neprofitna najemnina v mesecu avgustu 2006,
izračunana na podlagi navedenih veljavnih
predpisov, 48.000 SIT.
Najemnina za stanovanja, ki se oddajajo
v najem za določen čas za prosto oblikovano
najemnino, ne more biti nižja od neprofitne
najemnine, določene z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l.
RS, št. 131/03 in 142/04), ki bo dokončno
določena po primopredaji stanovanj.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
profitnega stanovanja, so:
– državljanstvo Republike Slovenije in
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna.
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
3.1. Priloge k vlogi:
Interesenti za najem stanovanja morajo
k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene mesečne najemnine,
– potrdilo o državljanstvu in stalnem bivanju,
– potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju 1 leta pred razpisom
ter
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro
V primeru, da bo interesentov za najem
stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja
poleg splošnih pogojev (državljanstvo RS,
stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani
še višina ponujene najemnine in materialno
stanje vlagatelja in njegovih družinskih čla-

Št.

Stanovanje

Površina m2

Izhodiščna višina najemnine

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A 2.1-s/13
A 2.3-g/15
A 2.5-s/17
A 3.2-g/24
A 3.3-g/25
A 3.4-g26
A 3.5-s/27
A 4.2-s/34
A 4.3-s/35

66,14
47,60
87,87
48,25
47,60
47,60
87,75
60,66
60,69

52.000
39.000
67.000
39.000
39.000
39.000
67.000
49.000
49.000

Stanovanja so predvidena na lokaciji prenovljenega objekta Ulica Prekomorskih brigad 6 v Postojni in bodo vseljiva predvidoma
v mesecu novembru 2006. Stanovanja se
oddajajo za dobo enega leta. Varščina za
najem znaša tri mesečne najemnine, plačati
pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se
po poteku najemnega razmerja najemniku
vrne pod pogoji, ki jih podrobneje določa
najemna pogodba.
Izhodiščna najemnina za dodeljena stanovanja je določena na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v ne-

nov, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji,
pri katerih predstavlja višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za oddajo ponudbe v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna
(št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno 15. 9. 2006 do 12. ure na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, s pripisom (Javno zbiranje po-
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nudb – oddaja stanovanj za določen čas
– Dijaški dom).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot
priporočena dne 15. 9. 2006.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne
zavrnejo.
Občina Postojna
Ob-23755/06
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Predmet naročila – javnega zbiranja
ponudb:
2.1.1. Rušitev obstoječih objektov in ureditev parkirišča pri občinski stavbi Občine
Tržič in ustanovitev stavbne pravice na naslednjih parcelah št. 178, št. 177, št. 174 in
št. 173, vse k.o. Tržič. Rok izvedbe: največ
45 dni po podpisu pogodbe za ustanovitev
stavbne pravice (v nadaljevanju: pogodba).
2.1.2. Izgradnja garažne hiše na parkirišču pri občinski stavbi Občine Tržič z 90
parkirnimi mesti pod nivojem parkirišča iz
predhodne točke vključno z izgradnjo dostopnega mostu do garažne hiše na parc. št.
552/4 k.o. Tržič, ki bo imel direktni priključek
na glavno cesto oziroma zagotovitev novih
90 parkirnih mest v soglasju z Občino Tržič
na neki drugi lokaciji. Rok izvedbe: 10 let po
podpisu pogodbe.
2.2. Ustanovitev stavbne pravice ob tržiški
obvoznici na parcelah št. 611/5 in št. 611/4,
obe k.o. Tržič v korist izbranega ponudnika –
strateškega investitorja, na podlagi katere bo
le-ta zgradil garažno hišo. Začetek gradnje:
takoj po podpisu pogodbe, zaključek najkasneje v enem letu od podpisa pogodbe.
2.3. Ustanovitev stavbne pravice pri trgovskem centru na Deteljici (Bistrica pri Tržiču)
na parcelah št. 230/2, št. 236/2, št. 234 in
št. 236/5, vse k.o. Bistrica v korist izbranega ponudnika – strateškega investitorja, na
podlagi katere bo le-ta zgradil garažno hišo.
Začetek gradnje: takoj po podpisu pogodbe,
zaključek najkasneje v enem letu od podpisa
pogodbe.
2.4. Upravljanje s parkirnimi površinami
iz točk 2.1.1, 2.1.2., 2.2 in 2.3 v obdobju, za
katerega bo ustanovljena stavbna pravica.
3. Kraj: Tržič.
4. Vrsta nepremičnin:
4.1. Parcela št. 178 k.o. Tržič. V naravi
sadovnjak v velikosti 463 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.2. Parcela št. 177 k.o. Tržič. V naravi
sadovnjak v velikosti 879 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.3. Parcela št. 174 k.o. Tržič. V naravi
sadovnjak v velikosti 698 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.4. Parcela št. 173 k.o. Tržič. V naravi
sadovnjak v velikosti 637 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.5. Parcela št. 552/4 k.o. Tržič. V naravi
travnik v velikosti 382 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.6. Parcela št. 611/5 k.o. Tržič. V naravi
travnik v velikosti 3.578 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.7. Parcela št. 611/4 k.o. Tržič. V naravi
stavbišče v velikosti 393 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
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4.8. Parcela št. 230/2 k.o. Bistrica. V naravi parkirišče v velikosti 3.383 m2. Zemljiško
knjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.9. Parcela št. 236/2 k.o. Bistrica. V naravi travnik v velikosti 493 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.10. Parcela št. 234 k.o. Bistrica. V naravi pot v velikosti 724 m2. Zemljiškoknjižni
lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
4.11. Parcela št. 236/5 k.o. Bistrica. V
naravi cesta v velikosti 1004 m2. Zemljiško
knjižni lastnik nepremičnine je Občina Tržič.
5. Lokacijska informacija
5.1. Na nepremičninah – parcele št. 178,
št. 177, št. 174 in št. 173, vse k.o. Tržič je dovoljena ureditev odprtih parkirnih mest.
5.2. Za gradnjo garažne hiše pod nivojem
parkirišča iz predhodne točke bo gradbeno
dovoljenje za gradnjo garažne hiše pridobil
imetnik stavbne pravice.
5.3. Na nepremičnini – parceli št. 611/5
in št. 611/4, obe k.o. Tržič bo dovoljenje za
gradnjo pridobila Občina Tržič.
5.4. Na nepremičnini – parcele št. 230/2,
št. 236/2, št. 234 in št. 236/5, vse k.o. Bistrica bo dovoljenje za gradnjo pridobila Občina
Tržič.
6. Ustanovitev stavbne pravice na:
6.1. parcelah št. 178, št. 177, št. 174 in št.
173, vse k.o. Tržič;
6.2. parcelah št. 611/5 in št. 611/4, obe
k.o. Tržič;
6.3. parcelah št. 230/2, št. 236/2, št. 234
in št. 236/5, vse k.o. Bistrica;
v stanju v kakršnem je v času te objave.
Nadomestilo za stavbno pravico se lahko
pobota z nadomestilom za povečanje tržne
vrednosti nepremičnine po prenehanju stavbne pravice.
7. Stroški:
7.1. Ponudnika bremenijo vsi stroški, ki jih
ima v zvezi s sodelovanjem v tem postopku.
7.2. Ponudnika bodo bremenili vsi stroški
v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice.
7.3. Ponudnika bodo bremenili vsi stroški
v zvezi s pridobitvijo projektne dokumentacije, dovoljenj ter gradnje in upravljanja garažnih hiš ter upravljanja »odprtega« parkirišča
pri občinski stavbi Občine Tržič.
8. Sodelovanje v postopku
Posamezno ponudbo lahko kot ponudnik
predloži le ena pravna oseba (povezovanje
pravnih oseb v skupine pri ponudbi ni dovoljeno).
9. Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje in v ponudbi predložiti naslednje
dokaze:
9.1. Potrdilo sodišča o registraciji.
9.2. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
9.3. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek, ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudbe.
9.4. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
9.5. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti sta-
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rejše od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudbe.
9.6. BON-1.
Iz dokumenta mora biti razvidno, da:
– ponudnik nima neporavnanih dospelih
obveznosti,
– ima število zaposlenih večje od 80.
9.7. Zaključni račun za leta 2003, 2004
in 2005.
Prihodki ponudnika morajo v vsakem izmed let 2003, 2004 in 2005 presegati 2 mrd
SIT.
9.8. V zadnjih treh letih uspešno dokončanje gradnje, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, objekta visoke gradnje,
bruto površine vsaj 2.000 m2.
10. Informacije in razpisna dokumentacija:
10.1. Sestanek s potencialnimi ponudniki – informativni dan bo dne 5. 9. 2006 ob
12. uri v prostorih Občinske uprave Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
10.2. Razpisna dokumentacija je za prvo
fazo postopka razdeljena v dva dela. Prvi del
– splošni del je možno prevzeti v Tajništvu
občine vsak delovni dan od te objave dalje
med 8. in 15. uro (v petek med 8. in 13. uro),
oziroma ga je možno na zahtevo in po predhodnem plačilu prejeti tudi po pošti. Drugi del
– specialni del (projektna dokumentacija) je
mogoče prevzeti izključno osebno, in sicer od
12. 9. 2006 dalje med 8. in 15. uro (v petek
med 8. in 13. uro).
10.3. Cena razpisne dokumentacije (za
oba dela) je 100.000 SIT z DDV. Plačilo
se pred pridobitvijo razpisne dokumentacije nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, odprt pri Upravi RS za javna plačila, OE Kranj, številka
01331-0100006578, s pripisom RD za parkiranje.
11. Oddaja ponudbe: rok za predložitev
ponudb v prvi fazi postopka je do 20. 9. 2006
do 13. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po
poteku tega roka, bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
12. Postopek izbire najprimernejše ponudbe
Občina Tržič bo najprimernejšo ponudbo
izbrala v trifaznem postopku s pogajanji.
12.1. V prvi fazi bo Občina Tržič, na podlagi pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji, ugotavljala usposobljenost ponudnikov
za izvedbo posla. V tej fazi bodo ponudniki
oddali nezavezujoče ponudbe, od katerih
lahko v postopku odstopijo. Sodelovanje v
tej fazi je pogoj za sodelovanje v naslednjih
fazah postopka.
12.2. S ponudniki, za katere bo ugotovljeno, da so predložili pravilne ponudbe ter
s tem izpolnili vse razpisne zahteve iz prve
faze postopka, bo Občina Tržič nadaljevala
drugo fazo postopka. V drugi fazi bo Občina
Tržič z usposobljenimi ponudniki usklajevala
vsebino pogodbe in ostale, za izvedbo posla
relevantne, pogoje.
12.3. Ko bo Občina Tržič ocenila, da sta
vsebina in pogoji posla ustrezno določeni,
bo pripravila dokončno razpisno dokumentacijo, na podlagi katere bodo zainteresirani
usposobljeni ponudniki povabljeni, da oddajo zavezujoče ponudbe. Izbira najugodnejše
ponudbe bo opravljena na podlagi rezultata pogajanj, ob upoštevanju vseh zahtev iz
razpisne dokumentacije za tretjo fazo postopka.
12.4. Občina Tržič si pridržuje zaključiti
postopek brez izbire, ne glede na fazo, v
kateri se le-ta nahaja.
Občina Tržič

Št. 466-62/2004
Ob-23813/06
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 18. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št, 37/95 in 47/98), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
v območju industrijske cone Trata
I. Predmet prodaje so nepremičnine
– nezazidano stavbno zemljišče, ki obsega
zaokroženo celoto – gradbeno parcelo, sestavljeno iz zemljiških parcel oziroma delov
zemljiških parcel, kot sledi:
1. gradbena parcela, v predvideni izmeri
35.700 m2, ki jo sestavljajo:
– parcela št. 191/1, k.o. Godešič,
– del parcele št. 191/2, k.o. Godešič,
– parcela št. 191/3, k.o. Godešič,
– del parcele št. 188/1, k.o. Godešič,
– del parcele št. 185, k.o. Godešič;
2. gradbena parcela, v predvideni izmeri
8.131 m2, ki jo sestavljajo:
– del parcele št. 200, k.o. Suha,
– del parcele št. 202, k.o. Suha,
– del parcele št. 213, k.o. Suha.
Gradbeni parceli se nahajata v ureditvenem območju TRA PD 02 in 03, območje
pa je v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti
– druga proizvodna območja.
II. Izklicna cena za kvadratni meter gradbene parcele je sestavljena iz cene zemljišča in stroškov komunalnega opremljanja
zemljišč tega območja in znaša 14.000 SIT
(58,42 EUR), kar je osnova za obračun
DDV.
III. Pogoji za prijavo na razpis:
– Na razpis se lahko prijavijo domače in
tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost (poslovni subjekti).
– Posamezni poslovni subjekt mora po
realizaciji investicije odpreti najmanj 5 novih
delovnih mest na območju IC Trata.
IV. Ponudniki lahko podajo ponudbo za
nakup (pridobitev) ene ali obeh gradbenih
parcel, ki sta navedeni v I. točki.
Uspeli ponudnik bo z Občino Škofja Loka
najprej sklenil predpogodbo o nakupu in prodaji zemljišča. Ob podpisu predpogodbe bo
dolžan plačati 80% vrednosti predpogodbe,
preostanek bo kupec poravnal ob sklenitvi
glavne pogodbe (po oblikovanju gradbene
parcele kot zemljiške parcele).
Uspeli ponudnik bo v primeru potrebe
vgradnje vodov lokalne komunalne infrastrukture in energetike dolžan skleniti služnostno
pogodbo o vgradnji in vzdrževanju, po pogojih občinskega lokacijskega načrta.
V. Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firmo ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo,
– številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine,
b) navedba številke gradbene parcele iz
I. točke,
c) ponujena cena za m2, ki ne sme biti nižja od izklicne cene po II. točki tega razpisa,
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d) predlog projektne zasnove lokacijskega načrta,
e) podpisan predlog urbanistične pogodbe,
f) terminski plan za realizacijo lokacijskega načrta,
g) investicijski program z vpisom učinka
investicije (število delovnih mest, predvidena
dodana vrednost na zaposlenega, uporaba in
spoštovanje standarda ISO 14000),
h) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– fotokopijo izpiska iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma priglasitvenega lista
(samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše
od treh mesecev od datuma ponudbe.
VI. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »ne odpiraj
– ponudba za nakup gradbene parcele IC
Trata«. Ponudbo ponudniki vložijo na vložišče
Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 ali pošljejo
po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Na kuverti naj
ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež.
VII. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, najkasneje do 22. 9.
2006 do 13. ure.
VIII. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki
dolžni položiti tudi varščino, kot garancijo za
resnost ponudbe. Varščina za posamezno
ponudbo znaša 10% od njene vrednosti z
obračunanim 20% DDV. Varščino so dolžni
ponudniki vplačati na podračun Občine Škofja Loka št. 01322-0100007116, ki se vodi
pri UJP Kranj, sklic: 18 76228-722100246606206, s pripisom »varščina – IC Trata-III«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost
predpogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.
IX. Gradbeni parceli se prodajata po načelu videno-kupljeno.
X. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Škofja Loka.
XI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala naslednje kriterije:
a) Izklicna cena – komisija bo ponujeno
kupnino ocenjevala v sorazmerju z izklicno
ceno za m2 gradbene parcele po naslednji
lestvici:
Lestvica: ponujena cena = izklicna cena
– 10 točk,
1% do 3% nad izklicno ceno – 20 točk,
4% do 6% nad izklicno ceno – 40 točk,
7% do 9% nad izklicno ceno – 60 točk,
10% nad izklicno ceno – 70 točk,
11% in vsak % nad 11 nad izklicno ceno
– se točkuje z dodatnima 2 točkama.
b) Investicijski program – komisija bo
vrednotila navedbe ponudnika v sklopu besedila, v katerem ponudnik opredeli predvideno število novih delovnih mest (nad pet)
po zaključku investicije, predvidena dodana
vrednost na zaposlenega, uporaba in spoštovanje standarda ISO 14000 in najkrajši rok
realizacije investicije po sprejetju občinskega
lokacijskega načrta. Najugodnejša ponudba
bo ocenjena s 15 točkami, vsaka naslednja s
3 točkami manj (negativnih točk ni).
Kot najugodnejša se bo štela ponudba z
najvišjim seštevkom zbranih točk. V primeru istega števila točk odloča višja ponujena
cena.
Ocenjevanje ponudb se izvede samo v
primeru, da za posamezno gradbeno parcelo
prispe več ponudb.

XII. Z uspelim ponudnikom se sklene
predpogodba najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri. V primeru, da ne
pride do podpisa predpogodbe iz razlogov
na strani kupca, naročnik obdrži položeno
varščino. Plačilo 80% vrednosti iz predpogodbe ob podpisu pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Lastništvo na prodani(h)
nepremični(nah) preide na kupca-e po plačilu celotne kupnine, po pogojih glavne pogodbe.
XIII. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju oziroma notarskega zapisa,
DDV ter druge stroške zemljiškoknjižnega
prenosa nosi kupec. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičninah se
opravi po plačilu celotne kupnine.
XIV. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo s katerimkoli ponudnikom sklenil predpogodbo
za posamezno gradbeno parcelo.
XV. Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve predpogodbe kadarkoli
ustavi.
XVI. Ponudbeni katalog je ponudnikom
na voljo na vložišču Občine Škofja Loka,
Mestni trg 15. Katalog ponudniki dvignejo
brezplačno ali ga zahtevajo, da se jim pošlje po pošti.
XVII. Informacije o javnem zbiranju
ponudb ponudniki lahko zahtevajo pisno na naslov občine ali po e-pošti: obcina@skofjaloka.si.
Občina Škofja Loka
Št. 110-192/2006-31111
Ob-24040/06
Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št.
41/2006 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev dveh okrajnih sodnikov na delo na
Ministrstvo za pravosodje.
Okrajna sodnika bosta dodeljena za
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog:
– eden na kazensko pravnem področju,
– drugi za civilno pravno področje.
Predvideni čas dodelitve je 2 leti.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-49/2006/5
Ob-23499/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 66 vpiše politična stranka
Stranka za delovna mesta, s skrajšanim
imenom Za delovna mesta in s kratico imena ZDM ter s sedežem v Celju, Linhartova
ulica 22. Znak stranke je logotip, ZDM, ki je
kratica imena stranke. Črke logotipa so pisane s fontom InsigniaSlov. črke kratice imena
stranke »Z« in »M« so zelene barve, črka
»D« pa je modre barve s polnilom rumene
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barve. Pod kratico je rumena črta enake dolžine ter polni izpis »Za Delovna Mesta«.
Kot zastopnik politične stranke Stranka za delovna mesta se v register političnih strank vpiše Stanko Eish, predsednik
stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030051.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-10/2006-2
Ob-23713/06
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 20. 7. 2006 sprejme v hrambo
pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 237
z nazivom »Pravila o delovanju sindikalne
enote«, katerih hrambo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom sindikata:
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE Dom ob Savinji Celje, s skrajšanim imenom sindikata: SE Dom ob Savinji,
Celje, s sedežem sindikata: Jurčičeva 6,
Celje.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
sindikata postane sindikat pravna oseba.
3. Za identifikacijo sindikata se določi
matična številka: 1228692.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-66/2006-3
Ob-23597/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je na podlagi 10.
člena in drugega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/1999 in 37/2004; v
nadaljevanju: ZPOmK) ter na podlagi zahteve družbe Blitz Film & Video Distribution
d.o.o., Dolenjska cesta 258, 1291 Škofljica (v nadaljevanju: Blitz), dne 16. 8.
2006 sprejel sklep, s katerim je proti družbi
Kolosej kinematografi d.o.o., Šmartinska
cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Kolosej), uvedel postopek ugotavljanja
domnevne kršitve 10. člena ZPOmK.
Verjetnost kršitve izhaja iz dokumentov,
ki jih je Uradu predložila družba Blitz, ter
dokumentov, ki jih je Urad zbral pri izvajanju
nadzora nad uporabo določb tega zakona.
Podana je verjetnost, da družba Kolosej zlorablja prevladujoč položaj na trgu storitev
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kinematografskega prikazovanja filmov, saj
za družbo Blitz, ki se ukvarja z distribucijo filmov, med drugim uporablja neenake pogoje
za primerljive posle z drugimi poslovnimi
partnerji, kar omenjeno družbo postavlja v
konkurenčno slabši položaj.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave izvlečka sklepa o uvedbi postopka v Uradnem listu RS in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni
za odločitev, ne da bi formalno zahtevali
status udeleženca v postopku. Prijava mora
v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes
prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-23640/06
Družba Occasio d.o.o., Glavni trg 17,
2000 Maribor, matična številka 5680727, je
dne 17. 8. 2006 registrskemu organu predložila delitveni načrt (1. odstavek 629. člena v povezavi s 1. odstavkom 586. člena
ZGD – 1).
Occasio d.o.o.
Ob-23820/06
PMP Pšeničnik Mihael s.p., Gorče 21,
2372 Libeliče, v skladu z določili 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja,
da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na novoustanovljeno družbo DP Pšeničnik Storitve
d.o.o., Goče 21, 2372 Libeliče. Presečni dan
prenosa podjetja je 30. 6. 2006.
PMP Pšeničnik Mihael s.p.

Razširitev dnevnega reda
Ob-23849/06
Popravek
Uprava družbe Casino Ljubljana d.d., Miklošičeva 9, 1000 Ljubljana, objavlja popravek
objave v Uradnem listu RS, št. 85-86 z dne
11. 8. 2006, z naslovom »Razširitev dnevnega reda«. Objavlja se le »Predlog za razširitev dnevnega reda«, ki ga je dne 2. 8. 2006
predlagala Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d.
Casino Ljubljana d.d.
predsednik uprave
Matjaž Ovsenik

Sklici skupščin
Ob-23986/06
Popravek
V sklicu 25. rednega zasedanja skupščine delničarjev družbe Korona d.d., ki bo
v torek, 19. 9. 2006 ob 16. uri v poslovnih
prostorih družbe Korona d.d., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana, objavljene v
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Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
se popravijo naslednje točke:
Pod točko dnevnega reda št. 4:
Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
družbe Korona d.d. v poslovnem letu 2004
ter jima na podlagi 294. člena ZGD-1 podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
Popravek predloga sklepa: skupščina
potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe Korona d.d. v poslovnem
letu 2005 ter jima na podlagi 294. člena
ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
Pod točko dnevnega reda št. 7:
Imenovanje pooblaščene revizorske hiše
za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v letu 2006 se imenuje revizorska
hiša Plus revizija d.o.o., Ljubljana.
Popravek naslova točke dnevnega
reda:
Imenovanje pooblaščene revizorske hiše
za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v letu 2006 se imenuje revizorska
hiša Plus revizija d.o.o., Ljubljana.
Korona d.d.
Ob-23750/06
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe SMELT, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana
– Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
13. redno sejo skupščine
delničarjev družbe SMELT, vodenje
investicijskih projektov d.d., Pot k
Sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,
ki bo dne 29. 9. 2006 ob 14. uri v sejni
sobi v IV. nadstropju upravne stavbe PC
Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
na podlagi poročila verifikacijske komisije.
Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo, izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov po predlogu.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
3. Uporaba dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2005 v višini 2,943.852,55 SIT se v celoti
razporedi v preneseni dobiček družbe.
3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2005.
3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Uvedba kosovnih delnic ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic družbe, tako da se 8.432
delnic z nominalnim zneskom 10.000 SIT
spremeni v 8.432 kosovnih delnic.
4.2. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta.

4.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da z dnem uvedbe valute EUR izvede konverzijo v statutu vpisanega zneska osnovnega kapitala po tečaju zamenjave ter izvrši
ustrezni popravek statuta.
5. Nadomestilo za delo v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: nadomestilo za delo v
nadzornem svetu znaša za predsednika in
namestnika nadzornega sveta 150.000 SIT
bruto in za člana nadzornega sveta 100.000
SIT bruto.
Gradivo za dnevni red (letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta, poročilo revizorja, predlog sprememb statuta) s predlogi
sklepov in utemeljitvami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe SMELT d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču 30, v tajništvu uprave
družbe vsak delovni dan od 8. do 13. ure do
dneva seje skupščine delničarjev družbe.
Sklic skupščine družbe je objavljen tudi na
spletni strani družbe.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
– drugi sklic skupščine dne 29. 9. 2006 ob
15. uri na istem kraju z istim dnevnim redom. Na drugem sklicu skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala (točka 11.6 Statuta družbe).
SMELT d.d.
uprava družbe
Ob-23805/06
V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
in drugim odstavkom 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah, uprava in nadzorni
svet družbe sklicujeta
11. redno skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.
ki bo v sredo, dne 27. 9. 2006, ob 15. uri
v prostorih Hotela Lev, Vošnjakova ulica 1,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1) Ugotovi se, da je v skladu z imenovanjem predsednika in namestnika skupščine na 1. seji redne skupščine Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., z dne
15. 4. 2003, predsednik skupščine mag.
Branko Pavlin in namestnik predsednika
Oskar Salecl.
2) Za preštevalki glasov se imenujeta
Katarina Ogorevc in Irena Ilešič Čujovič, za
zapisnikarico Nastja Buh.
3) Ugotovi se, da je na skupščini prisoten
notar Jože Sikošek.
2. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z., v predlaganem besedilu. Besedilo sprememb in dopolnitev statuta je priloga št. 1 in je sestavni del sklepa.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, predstavnika članov družbe, skupščina na predlog nadzornega sveta za štirileten
mandat izvoli mag. Francija Strajnarja in dr.
Jožeta Benčino.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno z besedilom predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta, je na vpogled članom
skupščine na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2,
Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Na skupščini odločajo člani skupščine o
objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo
potekala skupščina, bo za člane skupščine odprt pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine. V tem času bo potekala identifikacija članov skupščine in razdeljevanje
glasovnic.
Skupščina je sklicana za 15. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih
prostorih ob 16. uri. V drugem sklicu bo
skupščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 13
članov skupščine.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z.
predsednik uprave
mag. Marko Jaklič
predsednik nadzornega sveta
mag. Franci Strajnar
Ob-23848/06
Uprava GBD Gorenjske borzno posredniške družbe d.d., Koroška cesta 33, 4000
Kranj, na podlagi določb statuta družbe in
določb Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje
10. redno skupščino
GBD Gorenjske borzno posredniške
družbe d.d.,
ki bo dne 29. 9. 2006 ob 13. uri v prostorih notarja Vojka Pintarja, Nazorjeva ulica 1,
Kranj, z naslednjim vrstnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, imenovanje notarja ter sprejem predlaganega
dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Blaž Pipp, za preštevalca glasov Boris
Eržen, na seji bo prisoten vabljeni notar Vojko Pintar. Skupščina potrdi organe skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2005 in pisnega poročila
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega in revizijskega poročila ter o letnem
poročilu notranje revizije za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim in revizijskim poročilom družbe za
leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega in
revizijskega poročila ter o letnem poročilu
notranje revizije za leto 2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a. Bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2005 znaša
667,968.813,12 SIT. Nagrada upravi znaša 10,312.734 SIT. Preostanek bilančnega
dobička v višini 657,656.079,12 SIT se razdeli:

– 18,000.000 SIT ali 40 SIT/delnico (bruto) se nameni za izplačilo dividend, ki se
izplačajo tistim delničarjem, ki so kot delničarji vpisani v centralni register KDD na dan
skupščine. Za izplačilo dividend se uporabi
preneseni dobiček iz leta 2001. Rok za izplačilo dividend je 90 dni od dneva sprejetja
sklepa skupščine;
– preostanek bilančnega dobička v višini
639,656.079,12 SIT ostane nerazporejen.
b. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe za leto 2005.
4. Sprememba statuta zaradi uvedbe kosovnih delnic in uskladitev osnovnega kapitala zaradi prehoda na EUR.
a. Zaradi uvedbe kosovnih delnic se
spremeni 1. odstavek 4. člena Statuta družbe, tako da odslej glasi: »Osnovni kapital
družbe je 450,000.000 tolarjev in je razdeljen na 450.000 kosovnih delnic.«
b. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da z dnem uvedbe evra izvede preračun
osnovnega kapitala ob upoštevanju fiksnega menjalnega tečaja iz SIT v EUR.
c. Skupščina za izvedbo vseh formalnih
postopkov, povezanih s prehodom na evro,
kakor tudi s tem povezano ustrezno spremembo statuta družbe, pooblašča nadzorni
svet.
5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot
sledi:
a. Pooblastilo za pridobitev lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva izdaje;
b. Družba lahko pridobi do največ 9,9%
vseh delnic družbe;
c. Cena, po kateri družba pridobi lastne
delnice, ne sme biti nižja od 1 SIT ter ne
višja od vsakokratne knjigovodske vrednosti delnice;
d. Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene delnice uporablja za vse zakonsko predvidene oziroma dovoljene namene. Zaradi uresničitve teh namenov se pri
odsvojitvi lastnih delnic prednostna pravica
izključi;
e. Uprava mora na prvi naslednji redni
skupščini po datumu morebitne odsvojitve
lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto
2005
Predlog sklepa:
Za pooblaščenega revizorja za pregled
poslovanja družbe za leto 2006, se imenuje
JPA Abeceda d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki, ali pooblaščenci,
ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo tisti delničarji, ki
bodo svojo udeležbo pisno najavili vsaj 3 dni
pred skupščino. Skupščina veljavno odloča,
če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Koroška cesta 33, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, od dneva sklica skupščine do dneva
skupščine.
Delničarji naj morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po prejemu tega sklica oziroma vabila.
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V primeru, da skupščina v času sklica ni
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
isti dan, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, in sicer uro kasneje. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.
Gorenjska borzno posredniška
družba d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 1418/06
Ob-23625/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1418/06, je bilo trisobno
stanovanje št. 3 v pritličju, v izmeri 71,92 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Gradišče
19, Vrhnika, stoječi na parc. št. 1943/4, katastrska občina Vrhnika, last kreditojemalke
Sonje Novakovič, rojene 25. 8. 1973, stanujoče Gradišče 19, 1360 Vrhnika, na podlagi
darilne pogodbe z dne 14. 5. 2003, sklenjene z darovalko Marijo Pleskovič, rojeno
20. 7. 1953, stanujočo Gradišče 19 Vrhnika, zastavljeno v korist upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 112.910 EUR s pp. in denarne
terjatve v višini 75.270 EUR s pp.
SV 749/06
Ob-23626/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 749/06 z dne
18. 4. 2006, so bile naslednje nepremičnine:
poslovni prostori P-2 v I. nadstropju, severno stopnišče, orientacija sredina objekta,
v skupni izmeri 70,25 m2, od tega pisarne,
čajna kuhinja, sanitarije in hodnik pred sanitarijami v izmeri 65,96 m2 ter sorazmerni
del skupnega hodnika v izmeri 4,29 m2 ter
skladiščni prostor v 1. kleti pred toplotno
postajo v izmeri 41,60 m2, katerega dostop
je preko predprostora toplotne postaje, kar
vse so posamezni deli skladiščno-poslovnega objekta na naslovu Leskoškova 12, 1000
Ljubljana, stoječega na parc. št. 127/252,
katastrska občina Moste, last zastavnega dolžnika EES d.o.o. Ljubljana, matična
številka 5913250, na podlagi pogodbe št.
0066000015 z dne 2. 3. 2000 in pogodbe št.
0066000026 z dne 12. 9. 2000, sklenjenih
s prodajalcem Imos, investicijske gradnje,
d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist zastavnega upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi
zavarovanja pogojne denarne terjatve v višini 125.000 EUR s pp.
SV 1041/06
Ob-23627/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1041/06 z dne
29. 5. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, s kletnim prostorom
št. 7, v skupni izmeri 60,80 m2, ki je posamezni del stanovanjske stavbe Žaucerjeva 20,
1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 1270/3,
katastrska občina Vič, last zastavnega dolžnika Dunje Antonijević, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 2006, sklenjene
s prodajalcem Romanom Blenkušem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice NLB d.d.,
zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini po 132.660 EUR s pp.
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SV 1067/06
Ob-23628/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1067/06, je bilo stanovanje št. 7, v velikosti 77,92 m2, v VIII.
nadstropju stanovanjske stavbe Kunaverjeva ulica 14 v Ljubljani, stoječe na parceli št.
951/10, k.o. Dravlje, last zastavitelja Uroša
Lavrenčiča, roj. 11. 10. 1975, stan. Pod Hribom 32, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 10. 2002, sklenjene s prodajalko Olgo Ograjšek, Kunaverjeva ulica
14, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična
številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 71.930 EUR s pp.
SV 1078/06
Ob-23629/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1078/06, je bil posamezen del stavbe z ident. št. 1723 – 5525 – 1,
stanovanje št. 1, z oznako S 1, stanovanjska
raba 66,78 m2, v stavbi z naslovom Ramovševa ulica 37, 1000 Ljubljana, stoječi na
parc. št. 2107/13 k.o. Vič, last kreditojemalca Saša Žura, Černetova ulica 005, 1000
Ljubljana, na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z dne 25. 11. 2005
in zemljiškoknjižnega dovolila prodajalca z
dne 30. 5. 2006, zastavljeno v korist upnice
NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična
številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 43.500 EUR s pp.
SV 1158/06
Ob-23630/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1158/06 z dne
12. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 9, v izmeri 77,04 m2, v II. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Frankopanska ulica 23,
1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 1235,
katastrska občina Spodnja Šiška, last Petre
Gamberger do celote, na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja št. 14/02-466-336/94
z dne 19. 10. 1994, sklenjene med Občino
Ljubljana-Šiška ter kupcem Gamberger Petrom ter pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
I D 812/97 z dne 24. 12. 1997, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 27.200 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila
s pp.
SV 1172/06
Ob-23631/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1172/806, je bilo stanovanje št. 13 v izmeri 67,70 m2, v 4. nadstropju
stavbe na Vodnikovi ulici 34 v Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 981/8 in 982/14, k.o. Spodnja Šiška, last zastavnega dolžnika Aleša
Wagnerja, Celovška cesta 269, Ljubljana,
na podlagi izročilne pogodbe in sporazuma o določitvi deležev na skupnem premoženju zakoncev z dne 30. 5. 2006, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, matična številka 5446546,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
91.845 CHF s pp v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila kredita.
SV 1188/06
Ob-23632/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
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Ljubljane, opr. št. SV 1188/06, je bilo stanovanje št. 1 v skupni izmeri 36,36 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe
naslovu Endliherjeva 9 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 1682, pripisane vl. št. 2905,
k.o. Bežigrad, in s pripadajočim ustreznim
solastniški delež na skupnih prostorih delih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjske stavbe, last Dujakivič Jožice
in Dujakovič Ilije, vsakega do ½, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
49.630 EUR s pp.
SV 1223/06
Ob-23634/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notar Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1223/06, je enosobno
stanovanje št. 77, v sedmem nadstropju v
izmeri 39,57 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu Bilečanska ulica 5,
1000 Ljubljana, ki stoji na parceli št. 751,
pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka
1308, k.o. Štepanja vas, last Vesne Mrazić
do celote, zastavljeno v korist banke Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 97.800 CHF s pp v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan vračila kredita.
SV 1242/06
Ob-23635/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1242/06, je bilo stanovanje v izmeri 54,27 m2, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku Lepodvorska ulica 10
v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1120, k.o.
Spodnja Šiška, last Riharda Zadravca do
1/2 in Ines Šadl do 1/2, zastavljeno v korist
banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 135.300 CHF s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vračila kredita.
SV 1260/06
Ob-23636/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1260/06, je bilo stanovanje št. 2 v izmeri 73,90 m2 v pritličju,
s shrambo št. 2 v izmeri 2,18 m2 v kleti,
oboje v večstanovanjski stavbi na naslovu
Trebinjska 4, 1000 Ljubljana, stoječi na
parc. št. 402/2 in 402/41, k.o. Brinje I, last
Nastje Sušinskega do celote, zastavljeno
v korist banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
111.510 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila kredita s pp.
SV 1266/06
Ob-23638/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1266/06, je bilo stanovanje št. 50 v izmeri 64,13 m2, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku na naslovu Grablovičeva ulica 32, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
77/7, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku
št. 44, k.o. Šentpeter, last Andreje Marec
Pažur do 1/2 in Roberta Pažurja do 1/2, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,

1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
149.025 CHF s pp v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila kredita.
SV 534/06
Ob-23639/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 534/06 z dne
20. 3. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje št. C2CN1ST05 v 1. nadstropju, s pripadajočo shrambo v kleti in parkirnim mestom,
v skupni izmeri 49,06 m2, ki je posamezni
del stanovanjskega objekta Tacenska cesta
123a, 1000 Ljubljana, ki stoji na zemljišču
parc. št. 701/2, parc. št. 122/2, parc. št.
122/3, parc. št. 694/2, parc. št. 696, parc. št.
698/2, parc. št. 699/2, parc. št. 697, parc. št.
702, parc. št. 700/2, parc. št. 700/3, parc. št.
700/4, parc. št. 695, parc. št. 115 in parc. št.
113/1, k.o. Vižmarje, last zastavne dolžnice Sandre Cico, odvetnice iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 3. 2003
in aneksa št. 1 k prodajni pogodbi z dne
26. 3. 2003, sklenjenih s prodajalcem Interdom nepremičnine d.d., zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., matična številka
5092221, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 162.900 EUR s pp.
SV 1445/06
Ob-23641/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1445/06, je bilo stanovanje z WC v III. nadstropju s pripadajočo
kletjo v izmeri 80,72 m2, z identifikacijsko št.
1725-402-8, v stavbi na naslovu Nazorjeva
12 v Ljubljani, ki leži na parceli št. 2595,
k.o. Ajdovščina, in pripadajoči ustrezni solastniški delež na skupnih prostorih delih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjske stavbe, last Mensije Kurtović
in Bruna Cacovicha, vsakega do 1/2, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
136.150 CHF s pp.
SV 1573/06
Ob-23642/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1573/06, DK 106/06,
z dne 3. 8. 2006, je bilo stanovanje št. 9
v četrtem nadstropju v izmeri 58,09 m2, v
večstanovanjski hiši na naslovu Prešernova 4, Ljubljana, parc. št. 284, vl. št. 70 k.o.
Gradišče I, ki ga je zastavitelj pridobil na
podlagi notarskega zapisa, sklenjenega dne
10. 7. 2006, med zastaviteljem in Cvetko
Igorjem, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene dne 24. 1. 1992, med
Cvetko Igorjem in Občino Ljubljana Center,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 75.123,67 EUR,
vse s pripadki.
SV 1077/06
Ob-23643/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1077/06, je bil posamezen del stavbe, stanovanje z ident.
št. 1754 – 588 – 111, stanovanje št. 19 v
3. nadstropju, Prušnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, stanovanjska raba 33,87 m2, last kreditojemalke Zine Brkič, rojene 2. 11. 1963,
stanujoče Prušnikova ulica 7, 1000 Lju-
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bljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne
19. 7. 2004, sklenjene s prodajalko Ivano
Žbogar, Murnova 4, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini 31.800
EUR s pp.
SV 1465/06
Ob-23644/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1465/06, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v izmeri 57,80 m2,
v sedmem nadstropju večstanovanjske
hiše v Ljubljani, Kunaverjeva ulica 12, ki
leži na parceli št. 951/81 ter 2163.ES, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 3059,
k.o. Dravlje, zastavljeno v korist banke Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 52.310 CHF s pp.
SV 1297/2006
Ob-23815/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1297/2006 z dne
18. 8. 2006, je bila nepremičnina, poslovni
prostor št. 7 v prvem nadstropju objekta E,
v izmeri 121,09 m2, na naslovu Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, parc. št. 422/12 in
422/25 k.o. Melje, vl. št. 41, k.o. Melje, ki
je last dolžnika Prokom d.o.o., Ulica heroja
Jevtiča 5, 2000 Maribor, matična številka
5835895, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 12. 7. 2006, šifra 478-215/2006-2 in
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 4. 7. 2006,
šifra 478-216/2006-3, sklenjene s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 50.000 EUR oziroma v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju
upnice na dan plačila.
SV 1212/2006
Ob-23824/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1212/2006 z dne
11. 8. 2006, je stanovanje št. 6/II v izmeri
37,65 m², s kletjo v zgradbi v Mariboru, Ul.
Staneta Severja 7 – parc. št. 1621/1 k.o. Sp.
Radvanje, last Dobrila Helene, stanujoče
Maribor, Prušnikova 46, na temelju prodajne
pog. z dne 7. 7. 2006, zastavljeno v korist
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000
EUR s pp, v SIT protivrednosti po sr. tečaju
BS na dan plačila.
SV 671/06
Ob-23825/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-671/06, DK 86/06 z
dne 17. 8. 2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor v izmeri 48,87 m2, ki se nahaja
v pritličju stavbe na Kunaverjevi 8 v Ljubljani,
last zastavitelja Destani Bekim, stanujočega
Reboljeva ulica 13, Ljubljana, na podlagi
darilne pogodbe z dne 22. 8. 1997, sklenjene med njim kot obdarjencem in Destani Durakom, Reboljeva ulica 13, Ljubljana,
kot darovalcem, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenlandesbank Kärtnen – Rechnenzentrum und Revisionverband registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
Sankt Veitr Ring 53, Celovec, za zavarova-

nje denarne terjatve v višini 170.000 EUR s
pripadki, napram dolžniku Destani Manush,
rojenemu 7. 3. 1963, stanujočemu Reboljeva ulica 13, Ljubljana.
SV 567/2005
Ob-23826/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV 567/2005
z dne 16. 8. 2006, je bilo stanovanje št. 5 v
izmeri 36,97 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, Adamičeva 3b, 1290 Grosuplje, ki stoji na parc. št. 1207/4, k.o. Grosuplje – naselje, last dolžnika in zastavitelja
Marka Brliča, EMŠO 2511979500930, iz
Maribora, Gosposvetska cesta 54, zastavljeno v korist Hypo Alpe Adria bank, d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 111.588,17 CHF, s pripadki.
SV 613/06
Ob-23839/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 613/06 z dne 18. 8. 2006,
je bilo stanovanje s kabinetom št. 5, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe
na Hrušici, Hrušica 64, stoječe na parc. št.
283/6 k.o. Hrušica, v skupni izmeri 51,26 m2,
last zastavitelja Pavla Seršena, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 19,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1149/06
Ob-23906/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1149/06 z
dne 21. 8. 2006, je bila nepremičnina – lokal
številka 5b v izmeri 69,65 m2, ki se nahaja
v pritličju objekta F S-23 na naslovu Cesta
Proletarskih brigad 57, 2000 Maribor, zgrajenega na parceli številka 80/4, katastrska
občina Spodnje Radvanje; last zastavitelja
Slopek, pekarstvo, trgovina, storitve, d.o.o.,
s sedežem Ulica Proleterskih brigad 57,
2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 1. 2006, sklenjene med
njim kot kupcem in med Qaushem Avdimetaj
kot prodajalcem ter zemljiškoknjižnega dovolila opravilna številka SV 1147/06 z dne
18. 8. 2006, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d., s sedežem Vodnikova 2, 3000
Celje, za zavarovanje denarne terjatve prej
navedene upnice do dolžnika Ramanaj &
Co., d.n.o., s sedežem Pešnica 51, 3230
Šentjur pri Celju, v višini 146.200 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 8. 2016.
SV 745/06
Ob-23907/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 745/06 z dne 21. 8. 2006,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 18, v
petem nadstropju v izmeri 57,64 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Polzela 205b,
Polzela, ki stoji na parc. št. 811/7, k.o. Polzela, identifikator nepremičnine pa v času
sklepanja te kreditne pogodbe še ni znan,
last kreditojemalke – zastaviteljice, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne
27. 7. 2006, sklenjene med Vodlan Marjanom in Vodlan Tatjano, kot prodajalcema ter
Arzenšek Iris, kot kupovalko, zastavljena v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Neuer
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Platz 14, Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje
denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 34.000 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 9. 2031, z obrestno mero
6.161% letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja (trenutno 3,161%) in pribitka v višini 3% ter efektivno letno obrestno
mero, ki ob odobritvi kredita znaša 6,480
odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki
bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 285/06
Ob-23914/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marte Malič iz
Novega mesta, opr. št. SV-285/06 z dne
17. 8. 2006, je enoinpolsobno stanovanje
številka 25, v izmeri 46,60 m2, ležeče v III.
nadstropju stanovanjskega bloka Novo mesto, Ragovska 14, ki stoji na parc. št. 232,
k.o. Kandija, last zastaviteljice Brajer Ksenije, do celote, na podlagi darilne pogodbe z
dne 31. 7. 2006, sklenjene med darovalko
Hren Marijo Majdo in zastaviteljico Ksenijo
Brajer, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve upnika Hypo Leasing, podjetje za financiranje d.o.o., s sedežem Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 5834163,
za terjatev v višini 75.991,30 EUR, po prodajnem podj. teč. za EUR HAAB, kar na dan
sklenitve pogodbe znaša 18.230.312,87 SIT,
s pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor, z zapadlostjo v 60 obrokih, prvi obrok
zapade v plačilo 10. 9. 2006, vsi naslednji
pa skladno z anuitetnim načrtom.
SV 517/06
Ob-23915/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, št. SV-517/06 z dne 17. 8. 2006,
je bilo stanovanje številka 5, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica
Toneta Tomšiča 1, Ilirska Bistrica, stoječi na
parc. št. 3164, k.o. Trnovo, ki je v solasti Tomaža Jenca in Jane Gustinčič, vsakega do
½, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,500.000 SIT.
SV 875/06
Ob-23995/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 875/06, DK 62/06, je
bilo dvosobno stanovanje št. 33 v izmeri
63,76 m2, v 7. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Miklošičeva 1c, Domžale,
ki stoji na parc. št. 4022/3 in 4022/4 k.o.
Domžale, z ustreznim solastniškim deležem
na skupnih delih, objektih in napravah stavbe, last zastavitelja Gregorja Hribarja, Miklošičeva 1c, Domžale, zastavljeno v korist
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
matična številka 5026237, za zavarovanje
terjatve v višini 62.600 EUR s pp.
SV 619/06
Ob-23996/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 619/06 z dne 22. 8. 2006,
je bilo stanovanje št. 68, ki se nahaja v
3. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta revolucije 1b, stoječe
na parc. št. 515/2 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 60,65 m2, last zastaviteljev Nataše Kero in Srečka Otoviča - vsakega od
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njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 8. 2006, zastavljeno v korist
upnice Abanka Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,000.000 SIT s pripadki.
SV 620/06
Ob-23997/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 620/06 z dne 22. 8. 2006,
je bilo stanovanje št. 13, ki se nahaja v
2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 7, stoječe
na parc. št. 533/29 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 87,98 m2, last zastaviteljev Gregorja
Podlipnika in Tanje Podlipnik na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15,600.000 SIT s
pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 51/2006
Os-23588/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 51/2006 sklep z dne 17. 8. 2006:
I. To sodišče je dne 28. 6. 2006 ob 8.
uri prejelo po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: SVATO,
Trgovina na debelo in drobno neživilskih
proizvodov d.o.o., Breg 102/a, Polzela, ki
ga zastopa odv. mag. Mitja Tajnšek iz Žalca
z dne 27. 6. 2006 in dne 17. 8. 2006 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
SVATO, Trgovina na debelo in drobno neživilskih proizvodov d.o.o., Breg 102/a, Polzela (matična številka: 5348854, ID št. za
DDV: SI35539569).
Odslej se firma glasi: SVATO, Trgovina
na debelo in drobno neživilskih proizvodov
d.o.o., Breg 102/a, Polzela (matična številka: 5348854, ID, št. za DDV: SI35539569)
– 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
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nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00510606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. novembra 2006 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 8.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 8. 2006
St 42/2006
Os-23589/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 42/2006 sklep z dne 17. 8. 2006:
I. To sodišče je dne 16. 5. 2006 ob
8. uri prejelo po pošti predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: GSP
OK-PORT, Gradbeno, sanacijsko podjetje za uvoz, izvoz, trgovino, storitve in
marketing d.o.o., Šolska 14/b, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. pisarna
Ketiš, Janšekovič iz Maribora z dne 15. 5.
2006 in je dne 17. 8. 2006 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: GSP
OK-PORT, Gradbeno, sanacijsko podjetje
za uvoz, izvoz, trgovino, storitve in marketing d.o.o., Šolska 14/b, Slovenske Konjice
(matična številka: 5478146, ID št. za DDV:
SI80612849).
Odslej se firma glasi: GSP OK-PORT,
Gradbeno, sanacijsko podjetje za uvoz, izvoz, trgovino, storitve in marketing d.o.o.,
Šolska 14/b, Slovenske Konjice (matična številka: 5478146, ID št. za DDV:
SI80612849) – 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%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00420606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. novembra 2006 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 8.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 8. 2006
St 6/2006
Os-23591/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/2006 sklep z dne 17. 8. 2006:
I. To sodišče je dne 20. 1. 2006 ob 15.
uri prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Volfand Črtomir, s.p., »Bariton«, Čopova ulica 23, Celje, z dne 20. 1. 2006 in je
dne 17. 8. 2006 ob 11. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Volfand Črtomir
s.p., »Bariton«, Čopova ulica 23, Celje
(matična številka: 5583558, ID št. za DDV:
SI52185311).
Odslej se firma glasi: Volfand Črtomir
s.p., »Bariton«, Čopova ulica 23, Celje
(matična številka: 5583558, ID št. za DDV:
SI52185311) – 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 katerga 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%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-8450084902 (sklic na št. 11
42153-7110006-00060606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. novembra 2006 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 8.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 8. 2006
St 16/2006
Os-23598/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/2006 z dne 16. 8. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Nova
oprema Tovarna oblazinjenega pohištva
d.d., Pod gradom 4, Slovenj Gradec.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
2. Visteam Proizvodnja in trgovina Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 40, 8340
Črnomelj,
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3. Tom Oblazinjeno pohištvo d.o.o., Stari
trg 36, 8230 Mokronog,
4. Koroški holding družba za ustanavljanje in upravljanje podjetij d.o.o., Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec,
5. Jurij Hafner – delavski zaupnik.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki so nastale do dneva nabitja oklica
o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po
objavi tega oklica ter jo morajo kolkovati z
2% sodno takso od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT (100 točk)
in največ 38.000 SIT (2.000 točk). Prijava
mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno
podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o
obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 8.
2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 8. 2006
St 141/2006
Os-23823/06
To sodišče je s sklepom St 141/2006 dne
18. 8. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Celi svet d.o.o., Brnčičeva 5, Ljubljana, matična številka 1278193, številka
reg. vložka 13040200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič, Hajdrihova ulica 21a, 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 ustrenimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
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vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT 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 6. 11. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 8. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2006
St 3/2006
Os-23912/06
I. Stečajni postopek nad dolžnikom Lignum, Trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o. – v stečaju, Janževski vrh 72/a,
Podvelka, se zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh od
objave tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Lignum, Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. – v stečaju, Janževski vrh
72/a, Podvelka iz sodnega registra.
II. Narok za preizkus terjatev, razpisan
za dne 6. 9. 2006 ob 9. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 8. 2006

Izvršbe
In 06/00151
Os-22592/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 06/00151 z
dne 28. 3. 2006 in rubežnega zapisnika št.
IZV 2006/03029 z dne 5. 7. 2006, izvršitelja
Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila zaradi izterjave terjatve upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. Ljubljana, Dunajska
101, v višini 90.884 SIT s pp, zarubljena
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – dvosobno stanovanje št. 5 v izmeri 55,05 m2, na naslovu Ljubljanska c. 84,
Domžale, last dolžnikov Razmoski Ordeja
in Razmoski Vesna, oba Domžale, Simona
Jenka 13a.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 7. 2006
In 06/00155
Os-22593/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišč v Domžalah, opr. št. In 6/00155 z
dne 28. 3. 2006 in rubežnega zapisnika št.
IZV 2006/02462 z dne 7. 6. 2006, izvršitelja
Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila zaradi
izterjave terjatve upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. Ljubljana, Dunajska 101,
v višini 235.188 SIT s pp, zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje št. 5 na naslovu Župančičeva
4, Domžale, v izmeri 25,90 m2, last dolžnice
Mamič Mire, Zupančičeva 4, Domžale.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
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Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 7. 2006
In 2005/00308
Os-22571/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po sodnici
Eljani Romih, v izvršilni zadevi upnice Breznik Nine, stan. Grčarjeva ulica 38, Maribor,
ki jo zastopa Viktor Osim, odvetnik iz Maribora, proti dolžnikoma Čendou Danilu in
Rat Vesni, oba stan. Žolgarjeva 7, Maribor,
zaradi izterjave 5,962.815,50 SIT s pripadki,
o popravi izvršilnega predloga z dne 23. 2.
2006 in utesnitvi z dne 5. 4. 2005, izven naroka dne 4. 5. 2006 sklenilo:
na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve, opr. št. SV 378/99-1 z dne 15. 4.
1999, se po predlogu upnice proti dolžnikoma Čendou Danilu in Rat Vesni, oba
stan. Žolgarjeva 7, Maribor, zaradi izterjave upničine denarne terjatve v višini
2,759.420,90 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31. 3. 2005 dalje do plačila
in 3,203.364,60 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31. 3. 2005 dalje do
plačila, dovoli izvršba z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, in sicer stanovanja
tip mansarda 3 in garažnega mesta št. 3 v
izmeri 183 m2, v poslovno stanovanjskem
objektu Betnavska sever v Mariboru, Žolgarjeva 7, stoječi na parc. št. 1106/1, k.o.
Tabor, last dolžnikov Rat Vesne in Čendou
Danila, vsakega do 1/2 celote, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene med njima
kot kupcema in prodajalcem SGP Kograd
Gomb Igem, gradbeno podjetje Maribor
d.o.o., Preradovičeva 20, Maribor in prisilno prodajo ocenjene nepremičnine ter
poplačilom upnice iz kupnine, dobljene s
prodajo nepremičnine.
Zaradi delnega umika izvršilnega predloga se izvršilni postopek ustavi glede dela
glavnice v znesku 450.000 SIT.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2006
In 2006/00571
Os-22573/06
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa
4, Maribor, je dne 22. 6. 2006, s pričetkom
ob 9. uri, v zadevi opr. št. In 2006/00571,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika: Velikovič Zorana, Klinetova 12, 2000
Maribor, za upnika: Greier-Greiner Britte,
Klagenfurterrstrasse 18, St. Veit/Glan, Avstrija, ki jo zastopa odvetnica Mira Potočnik-Arsevski, Heroja Bračiča 14, Maribor,
v kraju Klinetova 12, Maribor, pri dolžniku
opravila rubež nepremičnine, enosobnega
stanovanja št. 55, v izmeri 41,67 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju, levo od stopnišča v
večstanovanjski zgradbi v Mariboru, Klinetova 12, stoječi na parc. št. 1012/1, prip. vl. št.
1419, k.o. Radvanje.
I 2002/1697
Os-22577/06
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 23. 6.
2006 ob 10. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka I 2002/1697, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnika SGP
Pomgrad d.d., Bakovska 31, Murska Sobota, proti dolžnici Škafar Cvetki, Lendavska 17c, Murska Sobota, zaradi izterjave
102.246 SIT s pp, v navzočnosti dolžnice
opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 96,
v 9. nadstropju – mansarda večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 238/1, ki je
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vpisana pri vl. št. 3974 (prej 2670), k.o. Murska Sobota, identifikator stavbe 3727.ES,
na naslovu Lendavska 17c, Murska Sobota,
v skupni izmeri 64,08 m2, kar predstavlja
kuhinjo (10,62 m2), sobo (13,48 m2), sobo
(17,22 m2), sobo (7,20 m2), hodnik (9,05 m2),
WC (1,63 m2), kopalnico (3,88 m2) in druge
prostore (1 m2).
In 2005/00072
Os-22576/06
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilnih
zadevah tega sodišča opr. št. In 2005/00072,
In 2005/00073 in In 2005/00074, ki se vodijo
na predlog upnika Vzdrževanje, Blažič Boža
s.p. Postojna, Cesta v Staro vas 3, Postojna, ki ga zastopa odvetnica Vida Andrejašič
iz Postojne, proti dolžnici Jadranki Badalič,
Cesta v Staro vas 5, Postojna, po sodnem
izvršitelju Milanu Otoničarju iz Postojne,
dne 22. 2. 2006 opravilo rubež nepremičnine dolžnice, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanja št. 16, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta v staro vas
5, v izmeri 75,13 m2.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 11. 7. 2006
In 62/06
Os-22581/06
Na podlagi sklepa opr. št. In 62/06 z dne
27. 3. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje z identifikacijsko številko 696/4, v I. nadstropju
večstanovanjske hiše Golovec 7, Trbovlje,
v izmeri 66,30 m2, v lasti dolžnika Čamer
Štefka do 1/2, zarubljeno v korist upnika
Spekter d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7,
zaradi izterjave 98.166 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 7. 2006
In 58/06
Os-22582/06
Na podlagi sklepa opr. št. In 58/06 z dne
27. 3. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje z identifikacijsko številko 696/4, v I. nadstropju
večstanovanjske hiše Golovec 7, Trbovlje,
v izmeri 66,30 m2, v lasti dolžnika Čamer
Štefka do 1/2, zarubljeno v korist upnika
Spekter d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7,
zaradi izterjave 125.587 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 7. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5744/2005
Os-18376/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 6. 1. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Perko Leje, stan.
Gabrsko 69a, Trbovlje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 182/93 z dne 17. 2. 1993, za stanovanje
v Celju, Na otoku 2, stanovanje št. 16, v 4.
nadstropju z balkonom in kletjo, sklenjene
med prodajalcem Cinkarno Celje p.o. Celje
in kupcema Perko Lejo in Perko Brankom,
za stanovanje v Celju, Na otoku 2, stanovanje št. 16, v 4. nadstropju z balkonom in kletjo, št. identifikatorja 16.E, v vl. št. 2326/17
k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
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Vknjižba lastninske pravice na stanovanjski rabi v izmeri 45,87 m2, št. identifikatorja 16.E, Na otoku 2, Celje, se zahteva v
korist Perko Leje in Perko Branka, oba stan.
Gabrsko 69a, Trbovlje, za vsakega do ene
polovice 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2006
Dn 2535/2006
Os-22667/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 19. 5. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti, na predlog Petelinšek Jane,
Celje, Kraigherjeva 7, zastopane po Nepremičnine Celje d.o.o., uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11. 1991,
sklenjene med GIP Ingrad Celje, Lava 7,
zast. po direktorju Janku Golobu in kupcem
Zakonjšek Bojanom iz Celja, stan. Kraigherjeva 7, in sicer za dvoinpolsobno stanovanje
št. 65, v 11. nadstropju v Kraigherjevi 7, Celje, št. identifikatorja 65.E, vpisanem pri vložni št. 2205/66, k.o. Sp. Hudinja. Pogodba je
po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Petelinšek Jana, Kraigherjeva
7, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 7. 2006
Dn 18162/2001
Os-22753/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milke Marš, Gotska ulica 2, Ljubljana, sedaj
Prešernova 16, 9240 Ljutomer, ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 29 v
3. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 2,
Ljubljana, z identifikatorjem 29.E, vpisanem
v podvložku št. 3017/29, v katastrski občini Dravlje, dne 27. 12. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3291 z dne
20. 10. 1970, med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard
Invest Ljubljana, Celovška 89, po direktorju
Miroslavu Pleši, kot prodajalcem in Mušič
Nikom ter Mušič Iko, oba Ljubljana, Zaloška
15, kot kupcema, za dvosobno stanovanje
št. 29, v III. nadstropju, v I. stopnišču na
južni strani objekta T-1, ki stoji na zemljišču
parc. št. k.o. Dravlje, soseska S-9,

– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 70-3291 z dne 20. 10. 1970, med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana,
ki ga zastopa Standard Invest Ljubljana,
Celovška 89, po direktorju Miroslavu Pleši,
kot prodajalcem in Mušič Nikom, Ljubljana,
Zaloška 15, kot kupcem, o spremembi cene
stanovanja in plačilnih rokov.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 267/98
Os-22403/06
Okrožno sodišče v Celju je na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki Dimitriju Hrenu, naslov neznan, v pravdi zaradi
plačila 21.161,16 EUR s pripadki, določilo
za začasnega zastopnika, odvetnika Igorja
Benkoča, Gledališka ul. 2, Celje, ki bo toženo stranko zastopal, dokler toženec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo Laško ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 6. 2006

Oklici dedičem
D 373/2002
Os-22504/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Klun Josipu Joseu,
sinu Frančiška, roj. 15. 1. 1898, nazadnje
stanujočem Espana 49, Tartagal, San Martin, Salta, Argentina, umrlem 18. 2. 1992 v
Tartagalu.
V tem zapuščinskem postopku je sicer
sodišče uspelo dobiti podatke o večini zapustn. dedičev pa tudi podatek, da je imel
zapustnik v Argentini z drugo ženo dva otroka, ki pa sta neznana. Zato sodišče s tem
oklicem poziva sodišču neznana otroka pokojnega Klun Josipa Josea, ki živita v Argentini, da se v roku enega leta od objave tega
oklica, oklica na spletni strani tukajšnjega
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasita ter uveljavljata svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. 6. 2006
D II D 525/95
Os-22493/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Nadi Rojnik,
roj. 16. 5. 1903, umrli 8. 7. 1961, nazadnje
stanujoči v Ljubljani, Pražakova 12/IV, državljanki FLRJ.
Zapustnica je napravila oporoko z dne
16. 10. 1960, v kateri je kot oporočna dedi-
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nja navedena tudi Ana Ferant, roj. Roblek,
Serafina, Marija, Norbertina, roj. 17. 4. 1901
v Žalcu, umrla 10. 1. 1976 v Münchnu, katere dediči pa so neznani. Sodišče zato na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče po pok. Ani Ferant ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1424/2006
Rg-22524/06
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Prosana, podjetje za prodajo medicinsko tehničnih pripomočkov,
d.o.o. Celje, Kocbekova 4, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 4. 7. 2006.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih,
laboratorijskih in zobozdravstvenih aparatov, instrumentov, zdravil, ..., Leskovškova
4, Ljubljana, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 7. 2006
Srg 1025/2006
Rg-22526/06
Družba Svetlin, Družba za trgovino
in storitve d.o.o., s sedežem Cankarjeva 19, Radovljica, vpisana na reg. vl. št.
1/06474/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame: Zupančič Žerjal Tatjana, Cesta na Brdo 71,
Ljubljana.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2006
Srg 06529/2006
Rg-20239/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Emax računovodstvo d.o.o., Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 20, objavlja sklep:

Št.

družba Emax računovodstvo d.o.o.,
Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 20, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnice z dne 1. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Glavač Maja, Metoda Mikuža 20, Ljubljana, 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 3. 7. 2006
Srg 07389/2006

Rg-22535/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Prompt
ing, Podjetje za računalniški inženiring in
trgovino, d.o.o., Zaloška 54, Ljubljana, objavlja sklep:
Družba Prompt ing, Podjetje za računalniški inženiring in trgovino, d.o.o., Zaloška 54, Ljubljana, reg. št. 1/17048/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnika z dne 14. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Oluič Ljubomir, Archinetova
ulica 13, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1, dopusten ugovor v 15 dneh
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 10. 7. 2006
Srg 07718/2006

Rg-22541/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ozon & Co. kulturna dejavnost, marketing, inženiring, trgovina, d.o.o. Ljubljana, Večna pot 11, ki
jo zastopa Arah mag. Janko iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Ozon & Co. kulturna dejavnost, marketing, inženiring, trgovina, d.o.o. Ljubljana, Večna pot 11, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Tozon Gregor, Ljubljana,
Večna pot 11, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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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 14. 7. 2006
Srg 06330/2006

Rg-22545/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Butanterm,
inženiring, projektiranje, izvajanje inštalacij
in trgovina d.o.o., Ljubljana, Vrhovci, Cesta
IV/6, objavlja sklep:
Butanterm, inženiring, projektiranje,
izvajanje inštalacij in trgovina d.o.o. Ljubljana, Vrhovci, Cesta IV/6, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 26. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Knavs Jože, Vrhovci c. IV/6,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah 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. 7. 2006
Srg 05726/2006

Rg-22549/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Izi d.o.o.,
inženiring za izgradnjo, sanacijo in opremo
objektov Bratovževa ploščad 38, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane, objavlja sklep:
Izi d.o.o., inženiring za izgradnjo, sanacijo in opremo objektov Bratovževa
ploščad 38, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Baus Izidor, Ljubljana, Primožičeva 1, 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 6. 7. 2006
Srg 06813/2006
Rg-22554/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
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iz sodnega registra družbe Geminet, družba
za telekomunikacije, d.o.o., Ljubljana, Trg
Osvobodilne fronte 8, objavlja sklep:
Geminet, družba za telekomunikacije,
d.o.o., Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte
8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 11 in Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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. 7. 2006
Srg 06727/2006
Rg-22555/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Juteršek servis
vozil, d.o.o., Dob, Mirana Jarca 4a, ki jo
zastopa notarka Majda Lokošek, objavlja
sklep:
Juteršek servis vozil, d.o.o., Dob,
Mirana Jarca 4a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Juteršek Štefka in Juteršek Dušan, oba stanujoča Milana Jarca 4a,
Dob, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper ta 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. 7. 2006
Srg 05049/2006
Rg-22558/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Hard, podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pod
kostanji 25, objavlja sklep:
Hard, podjetje za storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Pod kostanji 25, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 4. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jasnić Josip, Ljubljana, Pod
kostanji 25, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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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. 7. 2006

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
ODIS d.o.o., Savlje 89, Ljubljana, obrtno
dovoljenje, št. 004298/2782/01-36/1995 in
odločbo o obrtnem dovolenju z isto številko,
izdano dne 26. 10. 1998. gnz-232896
Žuran Aleš, Stojnci 136/c, Markovci, obrtno
dovoljenje, št. 087550/2815/02-52/2004,
izdano dne 21. 9. 2004. gnz-232646

Potne listine preklicujejo
Ajdinovič Ibrahim, Vulčeva ulica 32,
Ljubljana, potni list, št. P00035078.
gnj-232762
Babić Marinko, Dragonja 66, Piran
– Pirano, potni list, št. P00907561.
gnl-232735
Bajda Tjaša, Nazorjeva ulica 15,
Izola – Isola, potni list, št. P00636216.
gno-232732
Batalević Safija, Železniška cesta
6, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00053538. gnh-232789
Berisha Djevdet, Krekova ulica 8, Maribor,
potni list, št. P00748056. gni-232813
Bizjak Anton, Doslovče 18, Žirovnica,
potni list, št. P00871481. gnh-232689
Bordon Laura, Montinjan 7/a, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000193540. gne-232767
Cankar Stanislava, Bonini 30, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00948267.
gng-232765
Čanžek Ivan, Rovtarska cesta 15,
Logatec, potni list, št. P00881208.
gnh-232714
Dedič Sandra, Rimska cesta 2, Ljubljana,
potni list, št. P00284952. gnj-232787
Delpin Matej, Ulica Gradnikove brigade
27, Nova Gorica, potni list, št. P00604091.
gnm-232584
Dremelj Robert, Mekinje nad Stično 20,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00304765.
gnd-232868
Druscovich Rok, Trubarjeva ulica 40,
Piran – Pirano, potni list, št. P00083093.
gnk-232736
Grašič Simon, Šmarca, Bistriška cesta
33, Kamnik, potni list, št. P00980522.
gnr-232579
Horvat Tanja, Benčičeva ulica 1, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00903832.
gnd-232768
Hrastelj Branka, Jamova ulica 2/a, Celje,
potni list, št. P01116222. gnv-232900

Jagodič Albina, Ulica V. primorske
brigade 13, Celje, potni list, št. P00316057.
gnp-232881
Jelen Majda, Javornik 38, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00930592.
gnb-232720
Jerman Blažič Andrej, Dragomer, Pod
Lovrencem 14, Vrhnika, potni list, št.
P00774046. gne-232867
Jugović Ilija, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, potni list, št. P01088522.
gnm-232684
Knapič Blaž, Ulica Milana Majcna
45, Ljubljana, potni list, št. P00882923.
gnc-232769
Koren Boštjan, Zgornje Jablane 34/a,
Ptuj, potni list, št. P00671111. gni-232588
Košič Mirko, Reboljeva ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00280097. gnl-232810
Krivec Vinko, Belska cesta 18, Preddvor,
potni list, št. P00778902. gnw-232924
Lovrinčič Nea, Verje 21/f, Medvode, potni
list, št. P011200004. gnm-232709
Malgaj Andrej, Vrhovci, Cesta X/21,
Ljubljana, potni list, št. P00275103.
gnu-232851
Milković Zdenka, Heae, Meisenbornweg
13, 35398 Gieben, potni list, št. P01123739.
gnf-232566
Muhič Elvir, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, potni list, št. P00670773.
gnj-232912
Novak Ana, Glavičeva ulica 5, Mengeš,
potni list, št. P00520392. gni-232913
Novak Simon, Radomerje 15/c, Ljutomer,
potni list, št. P00400118. gnl-232835
Novljan Lovrinčič Marčela, Verje
21/f, Medvode, potni list, št. D00005029.
gnb-232645
Novljan Lovrinčič Marčela, Verje
21/f, Medvode, potni list, št. P00208157.
gnk-232711
Nunić Jelena, Cesta na Lenivec
20, Sežana, potni list, št. P00959548.
gns-232903
Nuriši Ibraim, Hruševska cesta 48A,
Ljubljana, potni list, št. P01104427.
gnv-232775
Oberžan Eva, Brilejeva ulica 16, Ljubljana,
potni list, št. P00740659. gns-232778
Oprešnik Mojca, Meljski hrib 44, Maribor,
potni list, št. P01156685. gno-232807
Oražem Vesna, Splitska ulica 16,
Ljubljana, potni list, št. P00951267.
gnj-232812
Pugelj Mojca, Šmarca, Bistriška cesta
33, Kamnik, potni list, št. P00999006.
gnq-232580
Saje Franc, Trubarjeva 14, Grosuplje,
potni list, št. P01166662. gnx-232973
Selič Lovro, Trubarjeva ulica 11, Velenje,
potni list, št. P00675426. gng-232865
Sladoljev Katarina, Nad mlini 5,
Novo mesto, potni list, št. P00658412.
gnb-232845
Smrečnik Marjan, Ob Savi 54, Ljubljana,
potni list, št. P01106726. gnc-232919
Smrekar Jože, Mekinje nad Stično 4,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00626755.
gny-232897
Šarič Sanel, Gorenjska cesta 33B,
Radovljica, potni list, št. P00838243.
gnu-232876
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Tarle Martina, Kratka pot 3, Trzin, potni
list, št. P00002567. gnl-232910
Tičar Janez, Črnavska pot 9, Preddvor,
potni list, št. P00893435. gng-232840
Turk Primož, Gornji trg 4, Ljubljana, potni
list, št. P01106849. gne-232792
Usenik Zlatko, Za potok 10b, Ig, potni
list, št. S00001562 – službeni. gnz-232921
Valenčič Alek, Rozmnaova ulica 24,
Ilirska Bistrica, potni list, št. P00877633.
gnu-232726
Varšek Damjana, Radio cesta 2, Domžale,
potni list, št. P00189623. gnk-232911
Velej Barbara, Trilerjeva ulica 12,
Medvode, potni list, št. P00666583.
gnd-232793
Velej Luka, Trilerjeva ulica 12, Medvode,
potni list, št. P00666585. gny-232797
Vidmar Robert, Brdo 6, Nova Gorica,
potni list, št. P00738326. gnw-232699
Volk Tanja, Prešernova ulica 16,
Ilirska Bistrica, potni list, št. P00429710.
gns-232728
Zimšek Laura, Šmarska cesta 7, Velenje,
potni list, št. P01008240. gnt-232852
Žabkar Andrej, Ulica bratov Učakar
82, Ljubljana, potni list, št. P00307723.
gnr-232779
Živec Mihael, Ulica Slavka Gruma 16,
Novo mesto, potni list, št. P00602956.
gnz-232596

Osebne izkaznice preklicujejo
Antolovič Aleksandra, Bizeljska cesta 65,
Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 000276990.
gnt-232702
Ažbe Tomaž, Zapreval 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001763458.
gnk-232686
Bertalanič Andrej, Polje 2, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000193628.
gnw-232849
Besednjak Marij Ivan, Branik 235,
Branik, osebno izkaznico, št. 001905328.
gny-232697
Bogataj Aleš, Bleiweisova cesta 60,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001708064.
gnx-232848
Bojić Marko, Kreljeva ulica 8, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001529788. gnb-232795
Božičev Eva, Metelkova ulica 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000042691.
gnw-232799
Brajdin Boris, Draga 48, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001737931. gnp-232781
Buh Marjeta, Partizanska cesta 45, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000969931.
gnn-232683
Bura Ivo, Zelena ulica 4, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 000697885.
gns-232828
Cankar Matevž, Bonini 30, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001811580. gnm-232759
Cankar Stanislava, Bonini 30, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001432927. gnt-232752
Cerar Blaž, Zgornje Prapreče 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000153447.
gnh-232914

Cibralič Nijaz, Vodnikova cesta 129,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001936260.
gnq-232780
Čanžek Ivan, Rovtarska cesta 15,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000835412.
gni-232713
Česnik Avgusta, Celjska ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000983266.
gnq-232755
Čretnik Videmšek Anja, Popovičeva ulica
16, Celje, osebno izkaznico, št. 001905799.
gno-232882
Daguštin Vera, Vanganelska cesta 37/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001928907. gng-232790
Debelak Sonja, Kuštanovci 80, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001769581.
gnh-232839
Dobrinja Živa, Gračišče 6, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001078742. gnr-232754
Dolžan Alojz, Marokova ul 24, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
001006137.
gnr-232729
Drozdek Draganić Nina, Ulica Veronika
Deseniške 12, Kočevje, osebno izkaznico,
št. 000107669. gnp-232581
Držečnik Karolina, Ribnica na Pohorju
45, Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 001678846. gne-232717
Ferencek Vlado, Tešanovci 94, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001187113.
gnj-232837
Ferk Milena, Blaževa ulica 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000493034.
gnj-232687
Firič Matija, Cesta Španskih borcev 63C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001845081.
gnd-232743
Fon Ciril Metod, Rutarjeva ulica 2, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001932300.
gnv-232950
Gabrijelčič Majda, Povšetova ulica 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000422720.
gnx-232773
Glavnik Katarina, Topniška ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001869981.
gnb-232770
Godec Janez, Ambrus 1D, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št.
001838094.
gnk-232861
Gojak Andreja, Ulica Nika Šturma 10,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000278694.
gne-232692
Gojkošek Matilda, Podbrežje 38,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001402462.
gnq-232905
Gorenc Damjan, Šalek 90, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001639153.
gnf-232866
Goršič Marija, Dolenjska cesta 449,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001414548.
gni-232763
Grabnar Alojz, Pintarjeva cesta 21,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000792100. gnr-232879
Grad Miran, Litijska cesta 222 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001865182.
gnv-232800
Grašič Simon, Šmarca, Bistriška
cesta 33, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000690330. gns-232578
Greiner Bor, Slovenska ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001353338.
gnn-232808
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Gril Tadej, Zrinjskega ulica 24, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000983436.
gnr-232804
Grubelnik Ivan, Zgornji Lehen na Pohorju
8, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000882433. gnl-232585
Hild Cerkovnik Ljuboca, Herbersteinova
ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001052215. gne-232742
Horvat Ignac, Pušča, Glavna ulica 82,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000982096. gnk-232836
Horvat Marija, Šafarsko 7, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000300131.
gnn-232833
Hozjan Tanja, Stročja vas 54, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001474107.
gnm-232834
Hren Miha, Belokranjska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000486254.
gnl-232760
Hrovat Matjaž, Šenturška Gora 32,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 000114842. gnz-232846
Intihar Mirjam, Zelena pot 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000427106.
gno-232782
Jelen Damjan, Valika Varnica 78,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001492016.
gnh-232589
Jerič Nataša, Župančičeva ulica 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001076410.
gnf-232916
Jerman Blažič Andrej, Dragomer, Pod
Lovrencom 14, Vrhnika, osebno izkaznico,
št. 000480820. gnc-232594
Kastelic Maja, Osenjakova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001804484.
gnf-232741
Kepe Andrej, prevalje pod Krimom 43,
Preserje, osebno izkaznico, št. 001730876.
gns-232928
Kerec Drago, Vučja Gomila 71, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000528051.
gny-232847
Klanjšček Albin, Tomšičeva ulica 14,
Krško, osebno izkaznico, št. 000584559.
gnn-232733
Kličić Anel, Zagorica 25, Ig, osebno
izkaznico, št. 001508506. gnm-232859
Kolar Katarina, Dobrina 34, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000853348. gnk-232586
Kolenc Blaž, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001035883.
gnt-232777
Kores Eva, Orožnova ulica 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000603363.
gnu-232801
Košenina Anton, Spodnja Senica 11,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001752847.
gnx-232548
Kovač Romana, Dolenja vas pri polici 2,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001997592.
gnj-232862
Kovče Branko, Arclin 62/d, Celje, osebno
izkaznico, št. 001910953. gne-232817
Kovče Branko, Arclin 62/d, Celje, osebno
izkaznico, št. 001910953. gnb-232820
Kovče Mateja, Arclin 62/d, Celje, osebno
izkaznico, št. 001910955. gnf-232816
Kovče Matic, Arclin 62/d, Celje, osebno
izkaznico, št. 001915149. gnd-232818
Kozamernik Martina, Gmajna 51,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001675791. gnp-232931
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Krajc Ljudmila, Celovška cesta 138,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000314677.
gnl-232785
Krautberger Julijana, Šolska ulica 15,
Muta, osebno izkaznico, št. 001021886.
gno-232957
Kravcar Alojzij, Pluska 5, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 000813043. gng-232590
Križman Renata, Veliki Ločnik 1,
Turjak, osebno izkaznico, št. 001732618.
gnb-232745
Križman Slavko, Razgledna ulica 42,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000204959. gnk-232761
Krošelj Branko, Sromlje 3, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001895192.
gns-232703
Kržič Leon, Breg pri Borovnici 42,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001193865.
gnb-232870
Kuster Stanislava, Zgornja Draga
2, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
000220286. gnl-232860
Lacovich Valentina, Župančičeva ulica
23, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001015925. gnn-232758
Lapanja Teja, Podlubnik 248, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000202134.
gni-232688
Legat Žiga, Levstikova ulica 18,
Bled, osebno izkaznico, št. 001975408.
gnt-232877
Malgaj Andrej, Vrhovci, Cesta X/21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001854684.
gnv-232850
Malovrh Matej, Podgrad 38/a, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000677515.
gns-232603
Markič Gregor, Ulica bratov Praprotnik
22, Naklo, osebno izkaznico, št. 001322594.
gnf-232841
Markovič Branko, Gažon 42, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001927707. gnp-232756
Markuta Janez, Čadovlje 3, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
001597800.
gnc-232844
Marušič Patricija, Borštnikova ulica 114,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001693371.
gnh-232964
Megušar Miha, Zgornja senica 27,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001874174.
gnq-232705
Minatti Živana, Prijateljeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001614901.
gnx-232748
Nuriši Ibraim, Hruševska cesta 48A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001902388.
gnw-232774
Oček Marica, Zaletelova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000655973.
gnv-232550
Ogreševič Sead, Cesta dveh cesarjev
106N, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001075520. gno-232757
Osredkar Marija, Na peči 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000464758.
gng-232740
Papež Danilo, Hajdoše 78/e, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000785354. gny-232872
Pertinač Boris, Marijina vas 11,
Laško, osebno izkaznico, št. 001851421.
gnv-232600

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Peterka Ludvik, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001962906.
gnx-232798
Pipan Špela, Planinska cesta 12,
Bled, osebno izkaznico, št. 000513527.
gnz-232871
Pirnat Julija, Ulica 28. maja 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001781616.
gnz-232746
Plantan Janez, Veliki Cerovec 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000349454.
gnj-232937
Plavec Miljenka, Ruška cesta 81,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001253922.
gnt-232802
Podbrežnik Joško, Vir, Bukovčeva
ulica 37, Domžale, osebno izkaznico, št.
001579477. gnd-232918
Podlogar Aljaž, Šafarsko 7, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001668810.
gno-232832
Pogačar Metka, Bohinjska bela 57,
Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št.
000312587. gns-232878
Pogačar Mojca Elizabeta, Tomšičeva
ulica 40, Maribor, osebno izkaznico, št.
000329134. gnm-232809
Polegek Petra, Ob potoku 4, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001870230.
gnm-232609
Polič Matej, Pesnica pri Mariboru 18,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001523488. gnn-232858
Polončič Gregor, Prušnikova 29,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001079292. gnn-232708
Pugelj Mojca, Šmarca, Bistriška cesta 33,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001671442.
gnt-232577
Rabzelj Drago, Gorenje Kronovo 10,
Otočec, osebno izkaznico, št. 001075792.
gnh-232939
Rajh Vida, Zaloška cesta 76, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001140769.
gnu-232776
Rezar Mojca, Proseniško 7, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001302523.
gnr-232604
Rihar Boštjan, Tovarniška ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001882525.
gnz-232771
Rismal Borut, Topniška ulica 33A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001842101.
gny-232772
Sever Mihael, Cankarjeva cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001219004.
gnq-232805
Simonič Darka Maša, Rošpoh 152,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000973154. gnr-232854
Skarlovnik Maja, Plešivec 3 D,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001801165.
gnz-232946
Smode Franc, Polička vas 55/a,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001593025. gnp-232856
Starc Savo, Badovinčeva ulica 20,
Laško, osebno izkaznico, št. 000292225.
gnz-232721
Stevanovič Simona, Gosposka ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 000762757.
gnq-232880
Stipanič Dušan, Spodnje Gameljne 23B,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000933282. gnu-232751

Stojkovič Mojca, Orlek 15, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000673480.
gnf-232691
Strassmann Ana, Štrihovec 69, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001190773. gns-232853
Strobelj Tjaša, Puhova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 01730888.
gnm-232784
Suban Anton, Obrežje 48/b, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
001950140. gnu-232701
Šakanovič Zlatko, Podgorica 135,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001126568.
gni-232738
Šauli Leonora, Ruska ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001407302.
gnk-232811
Šenk Jona, Nožice, Gostičeva cesta 68,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001659395.
gne-232917
Šercelj Janez, Zafara 2, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
000711170.
gnk-232936
Širca Milena, Gortanova ulica 29, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000195585.
gng-232940
Šlebinger Doroteja, Rotovški trg 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001682268.
gnp-232806
Šuster Aleš, Prisojna pot 8, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000126907.
gnp-232731
Švajger Mitja, Podsreda 105, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001496545.
gnd-232718
Tomšič Nada, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000350623.
gns-232753
Topolovčan Alen, Škapinova ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001631499.
gnn-232883
Trampuš Jernej, Ljubljanska cesta
30, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001845587. gnx-232873
Trobec Marija, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000812469.
gni-232788
Udovč Henrik, Vrhovci, cesta X/40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001724992.
gnc-232819
Udovič Dejan, Mihovo 21 B, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001619978.
gne-232942
Urbanec Breda, Zgornja Bela 30,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 001508852.
gne-232842
Veličkovski Antonija, Mala Pristava 10,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000585994.
gno-232607
Vidic Cvetka, Streliška ulica 37A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329477.
gnf-232766
Vidmar Ksenija, Zadružniška ulica 27,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001563370.
gng-232915
Vidmar Marko, Kurirska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001652361.
gnw-232549
Vinkovič Helena, Partizanska ulica
11, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000176366. gni-232838
Voglar Jožefa, Ulica Ilije Gregoriča 17,
Krško, osebno izkaznico, št. 000448272.
gnm-232734
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Vovk Gregor, Novo polje, cesta IV/6,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001337545. gnk-232661
Vrdiljak Marko, Ulica marka Šlajmerja 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891886.
gns-232803
Vrhovnik Jan, Mačkovo naselje 19,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001644416.
gnv-232925
Zabric Daša, Celovška cesta 127,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001452716.
gnh-232814
Zafred Jožica, Ulica dr. Bogomira
Magajne 5, Divača, osebno izkaznico, št.
001485604. gnr-232904
Zoretič Barbara, Tratnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194581.
gny-232822
Zoretič Klemen, Tratnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194562.
gnz-232821
Zoretič Mateja, Tratnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194537.
gnx-232823
Zorman Jože, Tominškova ulica 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001987483.
gnz-232971
Zupanc Marjan, velika Pirešica 29,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000651278.
gnc-232719
Žagar Janez, Zakal 12, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001503919. gnq-232730
Žura Janez, Mencingerjeva ulica 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001989420.
gnh-232764

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ačimović Milan, Šorlijeva ulica 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1641361, reg. št. 37209 – duplikat,
izdala UE Kranj. gne-232967
Ambrožič Mirjam, Pod Plevno 25, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000074205, izdala UE Škofja Loka.
gnp-232906
Antolovič Aleksandra, Bizeljska cesta 65,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1222694. gnx-232948
Avsec Manca, Okrogarjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003068107, reg. št. 282814. gnu-232551
Avsec Maruša, Ulica Slavka Gruma 24,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001296413, izdala UE Novo mesto.
gnb-232595
Bevk Alida, Kremžarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001418996, reg. št. 236879, izdala UE
Ljubljana. gnm-232634
Bojić Marko, Kreljeva ulica 8, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. SI 000101098, izdala UE Koper.
gnz-232796
Boštjančič Marko, Mala Bukovica 42/b,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50kmH BGH, št. S 002067569, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnd-232593
Božič Danijeli, Gorjansko 41, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002195034, izdala UE Koper.
gnh-232739

Bregant Lev, Balinarska pot 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002029129, reg. št. 51676. gnk-232611
Bukovec Gregor, Grajska vas 15/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001294299, reg. št. 19732, izdala UE
Žalec. gnk-232636
Ciuha Zdešar Mateja, Šujica 41,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002115861, reg. št. 227141. gnn-232558
Čander Ines, Slovenja vas 72, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1666575, izdala UE Ptuj. gno-232657
Černe Katarina, Arkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002145502, reg. št. 263440, izdala UE
Ljubljana. gnm-232884
Černoga Matej, Križni vrh 89, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002156538, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnp-232831
Debevec Živa, Rožna dolina, Cesta
VII/40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001592995, reg. št. 256021,
izdala UE Ljubljana. gne-232642
Djurić Jovan, Prešernoca cesta 4, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
12097, izdala UE Krško. gnw-232599
Dukarič Milan, Nova ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE G H, št.
S001820905, reg. št. 74906. gno-232632
Erzar Janez, Dolenjska cesta 120B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001964267, reg. št. 196037. gns-232553
Fon Radoslav, Trnovo ob Soči 51,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 3051978, izdala UE Tolmin. gnt-232602
Franca Beti, Ulica Vena Pilona 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000009475, izdala UE Koper.
gnc-232794
Fras Patricia, Škapinova ulica 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000554661, reg. št. 38579, izdala UE Celje.
gnf-232641
Funtek Mateja, Koseskega ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001749246, reg. št. 258505. gnq-232555
Galič Ibrahim, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000014680, reg. št. 1076. gnx-232623
Godec Janez, Ambrus 1D, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001979645, reg. št. 11979. gno-232857
Godec Marko, Golišče 76, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S
002199063, reg. št. 10399, izdala UE Litija.
gny-232572
Gornik Vid, Ronkova ulica 16, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002197053, izdala UE Slovenj Gradec.
gnn-232608
Gričar Simona, Kamnogoriška cesta 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001193621, reg. št. 220260, izdala UE
Ljubljana. gnj-232612
Grižonič Aaron, Gažon 23/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002122371, izdala UE Koper.
gny-232747
Grobiša Tomaž, Temnica 9/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001279652, izdala UE Nova Gorica.
gny-232922
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Grubelnik Ivan, Zgornji Lehen na Pohorju
8, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 297413, reg. št. 432,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnq-232955
Hari Janja, Srednja vas pri Polhovem
gradcu 5/a, Polhov Gradec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001777289,
reg. št. 199898, izdala UE Ljubljana.
gnl-232635
Hercog Jure, Prušnikova ulica 50,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002053059, reg. št. 130845, izdala UE
Maribor. gno-232932
Horvat Janko, Ravenska cesta 46/a,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001898308, izdala UE Murska Sobota.
gnf-232941
Hrovat Matjaž, Šenturška gora 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002038476, reg. št. 38812, izdala UE
Kranj. gns-232953
Jagarinec Martin, Spuhlja 108, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 510534,
izdala UE Ptuj. gnx-232598
Jelen Majda, Javornik 38, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001752100, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-232875
Jemc Peter, Črtomirova 1, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1712813, reg. št.
13284. gnd-232893
Kavs Jožica, Žaga 110, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1977651, izdala
UE Tolmin. gnu-232601
Kepe Andrej, Prevalje pod Krimom
43, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. SM000000978, reg. št. 480.
gnu-232926
Klanjšček Albin, Majcnova 9, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1068035, izdala UE Krško. gnt-232952
Klavž Branka, Laze 56, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001855793,
izdala UE Velenje. gnm-232909
Komunjar Blaž, Breginj 71, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2010916, izdala UE Tolmin. gnb-232970
Kovačev Ignajt, Ulica bratov Komel 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003016401, reg. št. 17087, izdala UE
Ljubljana. gne-232617
Kovačič Marko, Martina Krpana ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000849881, reg. št. 79100, izdala UE
Ljubljana. gnv-232625
Kožamelj Darja, Gorenja vas-Reteče
36A, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002136472, reg. št. 25673.
gnz-232546
Krbavac Boštjan, Drevored 1. maja
3, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. SI 00068593, izdala UE Izola.
gnr-232829
Kresnik Dejan, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001919484, reg. št. 133142. gnr-232629
Krošelj Branko, Sromlje 3, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S2204486. gnw-232949
Kukić Branislav, Adamičeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 002144359, reg.
št. 49288, izdala UE Ljubljana. gnb-232620
Kurtin Slavica, Cafova ulica 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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000670073, reg. št. 29367, izdala UE
Maribor. gnq-232930
Kus Dejan, Planinska ulica 11, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1468291, reg. št. 11379, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnp-232956
Lašič Marija, Slovenska cesta 44,
Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002105929, izdala UE Ormož.
gnp-232606
Lomovšek Darja, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001251863, reg. št. 174884, izdala UE
Ljubljana. gnc-232619
Loverčič Damijan, Streliška pot 21, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001754396, izdala UE Nova Gorica.
gnx-232923
Maležič Darja, Ulica Gubčeve brigade
62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002220435, reg. št. 275367,
izdala UE Ljubljana. gns-232628
Mali Matevž, Pržanjska ulica 10A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003037393, reg. št. 190157. gnz-232621
Maršič Dobrinja Jasmina, Gračišče 6,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001650883, izdala UE
Koper. gnv-232750
Mavrič Terezija, Močle 15, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002203766, izdala UE Mozirje.
gnb-232945
Milošič Darko, Skoke, Ulica Trškovih
28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001472279, reg.
št. 77285, izdala UE Maribor. gnr-232929
Mišic Stanko, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002087112, reg. št. 206700. gnh-232614
Mulej Andreja Vita, Stara Vrhnika 91/a,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1927818, reg. št. 17689, izdala UE Vrhnika.
gnc-232869
Ocepek Milan, Cesta zmage 12/b,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001714209, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnt-232927
Oček Marica, Zaletelova ulica 7,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH, št. S000247584, reg. št. 66473.
gny-232547
Papić Marko, Zgornje Jezersko 109/b,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1307064, reg. št. 51210, izdala
UE Kranj. gny-232647
Perme Bernard, Dolsko 73, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001800388, reg. št. 260119. gnw-232624
Pernič Aleš, Bonini 14, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002122376, izdala
UE Koper. gnw-232749
Petač Tadeja, Dunajska cesta 203,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002083029, reg. št. 271102. gnp-232556
Pipan Špela, Planinska 12, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1469459, reg. št.
26516. gnp-232656
Plešej Borut, Videmska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001565575, reg. št. 31884, izdala UE
Ljubljana. gnh-232639
Plošnik Anton, Vič 33, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,C,E,F,G,H,
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št. S 1856946, reg. št. 3787, izdala UE
Dravograd. gnf-232716
Podbevšek Katarina, Črni Kal 80, Črni
Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000005481, izdala UE Koper. gnf-232791
Pogačar Dušan, Pot v Dolino 41/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0030428754, reg. št. 189711, izdala
UE Ljubljana. gng-232615
Poglajen Anica, Dolgo Brdo 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001171541, reg. št. 11224, izdala UE Litija.
gnu-232951
Poglajen Irena, Jablaniške Laze 8/a,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001537177, reg. št. 12245, izdala UE Litija.
gny-232947
Poklukar Jaka, Grabče 5/a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1934352, reg. št. 29839. gnm-232659
Ponebšek Franc, Tenetiše 13/a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000049042, reg. št. 5071, izdala UE Litija.
gnx-232573
Prejac Miran, Mihovci pri Veliki Nedelji
93, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000591364, izdala UE Ormož.
gnw-232824
Progar Milan Matija, Vregova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001252827, reg. št. 116147. gnq-232605
Radanovič
Branko,
Vrhnje
47,
Kapele,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G.H, št. S 1154965, izdala UE
Brežice. gnu-232826
Rajh Bojana, Preska 26, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000451548, reg. št. 11375. gnq-232855
Rajsar Marjan, Brezje pri Tržiču
37, Brezje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000421787, reg.
št. 5363, izdala UE Tržič. gnn-232908
Resman Jožef, Okroglo 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
641738, reg. št. 8272, izdala UE Kranj.
gne-232542
Robar Anita, Kozjak nad Pesnico 21/b,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1692095, reg. št. 125882,
izdala UE Pesnica. gnc-232969
Rodošek Vanja, Dežno pri Podlehniku
8/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1750900, izdala UE Ptuj. gny-232597
Sertić Antun, Pobegi, Cesta I. istrske
brigade 26, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 000023708,
izdala UE Koper. gnj-232737
Sever Mihael, Cankarjeva cesta
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001824337, reg. št. 54704.
gnt-232552
Sočič Borut, Čufarjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000014592, reg. št. 172077, izdala UE
Ljubljana. gnj-232637
Suljić Hermina, Ulica Molniške čete 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001989714, reg. št. 196273, izdala UE
Ljubljana. gni-232638
Šantl Saša, Zgornji Duplek 115/a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001150668, reg. št. 111044, izdala UE
Maribor. gnn-232933
Šenveter David, Slovensko Goriška 11,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1039773, izdala UE Ptuj. gnn-232658

Škrobar
Stanislav,
Gajševci
8,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003041489, izdala UE Ljutomer.
gnn-232583
Štemberger Ervin, Maistrova ulica 10,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001694482, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnt-232727
Štrukelj Alojzija, Ulica bretov Učakar 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000928510, reg. št. 78665. gnl-232610
Štuva Edvard, Ulica Oktobrske revolucije
27/a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BCEDGH, št. SI 00065928, izdala UE Izola.
gnq-232830
Tkalec Vidko, Melinci 87, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002043004, izdala UE Murska Sobota.
gno-232582
Tomaž Alojz, Župnca 4/I, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002249218, izdala UE Novo mesto.
gng-232715
Toplak Katja, Zajelše 6, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001266792, reg. št. 224903, izdala UE
Ljubljana. gny-232622
Toševski Duško, Srednje Gameljne 8,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001212769, reg. št. 221223,
izdala UE Ljubljana. gng-232640
Trdina Štefka, Čopova 12/a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 724581,
reg. št. 6331. gne-232892
Trebec Tavčar Janja, Dutovlje 40/b,
Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000667255, izdala UE Sežana.
gne-232592
Tripković Ksenija, Limbuška cesta 60,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002046934, reg. št.
78649, izdala UE Maribor. gnl-232935
Tršinar Teo, Gornji Rudnik III/9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002143498, reg. št. 245882, izdala UE
Ljubljana. gnn-232633
Udovč Andreja, Vrh 4, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001914534,
reg. št. 13700, izdala UE Trebnje.
gnw-232574
Urbanec Breda, Zgornja Bela 30, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000287333, reg. št. 15645, izdala UE Kranj.
gnr-232954
Vasilič Vesna, Štirnova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001549638, reg. št. 178774.
gnf-232616
Vasle Anton, Rečica ob Savinji
107/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003021894,
izdala UE Mozirje. gnf-232591
Vaupotič Jože, Muretinci 39/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1188010, izdala UE Ptuj. gnd-232943
Venetič Bojan, Ulica Slavka Gruma 14,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001699355. gnm-232934
Veselić Daliborka, Preglov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965582, reg. št. 265499, izdala UE
Ljubljana. gnd-232618
Vidmar Vnuk Marjeta, Scopolijeva ulica
37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 000145631, reg. št. 163988,
izdala UE Ljubljana. gni-232613
Vodlan Špela, Gabrsko 63/c, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00117395, izdala UE Trbovlje. gnc-232644
Zabreščak Edo, Štepanjsko naselje 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000147204, reg. št. 169554, izdala UE
Ljubljana. gnp-232631
Zaletel Anton, Vrh nad Želimljami 19,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 02145711, reg. št. 270782, izdala UE
Ljubljana. gnu-232626
Ziherl Janez, Soussenska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001612831, reg. št. 22585, izdala UE
Ljubljana. gnq-232630
Zupančič Anja, Dolenja nemška vas 26,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001914306, reg. št. 13611, izdala UE
Trebnje. gnv-232575
Žagar Alenka, Ziherlova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003019917, reg. št. 210812. gnt-232627
Žagar Janez, Zakal 12, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001237638, reg.
št. 15979, izdala UE Kamnik. gno-232907
Žolger Franc, Pijovci 27, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19537, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-232874
Žolger Jožef, Videž 17, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 345190, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-232827
Žvab Anton, Dolenja vas 1/a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9655,
izdala UE Črnomelj. gnu-232676

Zavarovalne police preklicujejo
Božnik Vesna, Plintovec 10 E,
Zgornja Kungota, zavarovalno polico,
št. 00101857928, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. m804
Cimbaljevič Francka, Tavčarjeva ulica
12, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
854531, izdala zavarovalnica Slovenica.
gns-232653
Draš Bogomir, Na griču 69, Maribor,
zavarovalno polico, št. 355584, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m802
Dremelj Maja, Veliko Mlačevo 59,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 350357,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-232783
Kovačič Dušanka, Poštelska ulica 8,
Maribor, zavarovalno polico, št. 4405885594,
izdala zavarovalnica Triglav d.d. m801
Langus Boštjan, Pod hrasti 62, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 249397, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-232540
Vrbnjak
Peter,
Ulica
Markljevih
12, Maribor, zavarovalno polico, št.
00101762348,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. m789
Winterleitner Borut, Partizanska pot
6, Lukovica, zavarovalno polico, št.
0401414073, izdala zavarovalnica Triglav.
gno-232557
Zorko Miran, Vidmarjeva ulica 7, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 383635,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-232886

Spričevala preklicujejo
Badalič Nevenka, Na brajdi 5, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika SDEŠ Nova Gorica – ekonomski
tehnik, izdano leta 1985. gni-232888
Bambič Anja, Kovačičeva cesta 11,
Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotogarfijo v Ljubljani,
izdano leta 2003 in 2004. gnq-232680
Barić Vončina Darja, Vino 38, Grosuplje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič Ljubljana,
izdano leta 1987 in 1988, izdano na ime
Barić Darja. gng-232565
Barić Vončina Darja, Vino 38, Škofljica,
diplomo Srednje ekonomske šole Boris
Kidrič v Ljubljani, izdana leta 1988 na ime
Barić Darja. gnx-232723
Bavdek Maja, Golo 33, Ig, spričevalo 4.
letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2005. gni-232963
Berden Matej, Hrastje Mota 89, Radenci,
spričevalo IV. letnika Biotehniške šole MB,
izdano leta 2005. m807
Bogdanovič Marija, Raičeva 13, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje Zdravstvene
šole MB, izdano leta 2006. m798
Bokalič Gregor, Bohinjska Bela 20,
Bohinjska Bela, spričevalo o zaključnem
izpitu Izobraževalnega zavoda Cene
Štupar – smer mesar, izdano leta 1995.
gnl-232960
Bračevac Filip, Vrhovci, Cesta III/5,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani. gnf-232541
Curk Tinkara, Vrhovci, cesta XXII/3,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2000. gnp-232706
Černi Lidija, Na Lazu 32, Novo mesto,
diplomo Gimnazije Novo mesto, izdana na
ime Predović Lidija. gnv-232825
Dobrić Ljiljana, Clevelandska ulica
29, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1980
in 1981, izdano na ime Petrović Ljiljana.
gnw-232974
Dražetić Martin, Škalarjeva 21, Brežice,
spričevalo poklicne marture Srednje šole
Krško, izdano leta 2002. gnr-232704
Dujmovič Daniela, Pohorska 3, Zreče,
spričevalo IV. letnika Gimnazije Celje,
izdano leta 2006. m806
Hacin Severin, Ulica Frana Kovačiča
7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja kovinarska, strojna šola, izdano
leta 1991. m797
Hasemali Alfred, Arbajterjeva 9, Ptuj,
diplomo Strojne tehnične šole Ptuj. m799
Hofman Marjanca, Kogejeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janka
Padežnika v Mariboru. gnz-232571
Hribar Polona, Šarhova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 2003 in 2005. gnd-232968
Jagodic Ingrid, Zlato polje 3/c, Kranj,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gnj-232587
Kavčič Simona, Lom pod Storžičem
50, Tržič, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju. gnw-232899
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Kosi Andrej, Partizanska 18, Maribor,
spričevalo za 9. razred OŠ Ivana Cankarja
MB, izdano leta 2003. m809
Kovačič Blanka, Knezov štradon 60,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature, izdal
Zavod za tehnično izobraževanje v Ljubljani
– kozmetični tehnik, izdano leta 2006.
gny-232972
Kralj Maja, Boršt 9, Gradac, indeks,
št. 04032719, izdala fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnj-232562
Kralj Marjetka, Brodarska ulica 10, Litija,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1998
in 1999. gnu-232976
Lešnik Milan, Maistrova 24, Maribor,
spričevalo 8. razred Andragoški zavod MB,
izdano leta 1998. m790
Loborec Aleš, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, potrdilo o zaključeni Srednji
gradbeni šoli v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnw-232724
Lopič Vida, Senožeti 25, Zgornja Besnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
ekonomske in družboslovne smeri v Kranju,
izdano na ime Selšek Vida. gnv-232975
Marc Lea, Velike Žablje 37, Dobravlje,
spričevalo 1. letnika SŠ Veno Pilon
Ajdovščina – program predšolska vzgoja.
gnj-232887
Mehagić Refik, Plešičeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnr-232554
Mehle Mariella, Partizanska 1, Izola –
Isola, diplomo Srednje šole z italijanskim
jezikom Koper. gnq-232655
Mihelač Martina, Tuškova 46, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter obvestilo o
maturi Srednje zdravstvene šole MB, izdano
leta 2004/2005. m800
Naglič Katarina, Martinjak 23, Cerknica,
diplomo št. 1531 Srednje kovinarske in
usnjarske šole Domžale, izdana leta 1989.
gnk-232786
Pavlin Rodolf, Perzonali 28, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4.letnika Srednje policijske šole v Tacnu,
izdano leta 1993 in 1994. gng-232815
Potočnik Gregor, Za jezom 12, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska
in papirja Ljubljana, izdano leta 2005.
gnf-232966
Pušič Saša, Bušinja vas 37, Suhor,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo
mesto – tehnik zdravstvene nege, izdano
leta 2002. gng-232890
Rojnik Dejan, Šmartno ob Paki 80,
Šmartno ob Paki, spričevalo 1. letnika
Komercialne šole. gnd-232568
Rozina Metod, Za povrtmi 1, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane v Ljubljani, izdano leta 1971 in 1972.
gni-232563
Skale Petra, Dolga gora 18, Ponikva,
zaključno spričevalo Gimnazije Center –
Celje, izdano leta 2004. gni-232663
Sobjak Darja, Cvetkova 8, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Dvojezične srednje šole v Lendavi – smer
trgovec, izdano leta 1999. gnf-232891
Sodja Alma, Savska cesta 3/a, Bohinjska
Bistrica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jesenice. gnt-232652
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Stanimirovič Marko, Partizanska cesta 9,
Mežica, indeks, št. 93586158, Fakulteta za
gradbeništvo MB. m791
Stipčič Anton, Dol 6, Pristava pri
Mestinju, diplomo Strokovne delovodske
šole. gnu-232901
Susman Jana, Preserje 32/c, Preserje,
indeks, št. 93555558, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru – smer tekstilstvo.
gnu-232576
Šarkezi Andrej, Prekmurske čete 140,
Črenšovci, zaključno spričevalo in spričevalo
2. letnika Srednje poklicne in tehniške šole
Murska Sobota. gnl-232660
Špes Matej, Knupleževa 10, Ruše,
spričevalo 3.letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem MB, izdano leta 2006.
m803
Špolad Mateja, Fluksova 3, Maribor,
indeks, št. 93611722, Fakulteta za strojništvo
MB. m793
Trivković Milan, Cesta v Gorice 137,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ za odrasle
Ljubljana, Miklošičeva cesta. gny-232722
Trojner
Smiljan,
Stanetinci
21,
Cerkvenjak, spričevalo letno Srednje šole
za gostinstv in turizem, izdano leta 2006.
m795
Trstenjak Tamara, Log 10, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje, izdano leta 2002.
gnh-232889
Turk Ana, Šlandrov trg 39a, Žalec,
spričevalo 3. letnika I. Gimnazije v Celju,
izdano leta 2005. gnl-232710
Vaukan Matic, Prisoje 42, Prevalje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2006. gnc-232944
Vergo Anita, Vrh pri Višnji gori 14/a, Višnja
Gora, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje ekonomske
šole v Ivančni gorici, izdano leta 2003.
gnd-232643
Vidmar Darja, Lipovšica 16, Ribnica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2002 in
2003. gnf-232666
Višček Damjan, Šmarjeta 18, Šmarješke
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od do 3. letnika Srednje tehnične
in poklicne strojne šole Novo mesto, izdano
leta 1994 – 1996. gnc-232894
Zupančič Tjaša, Črni vrh 18, Tabor,
spričevalo 2. letnika Škofijske klasične
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2006.
gnl-232885

Ostale listine preklicujejo
AVRIGO d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
Nova Gorica, licenco za avtobus, reg. štGO 59-76C, izdana 13. 4. 2004 po vlogi št.
00675. gnc-232569
AVRIGO d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
Nova Gorica, licenco za avtobus reg. št. GO
S4 823, izdana 20. 12. 2002, po vlogi št.
00675. gnb-232570
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Babič Tina, Sadež 17, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 32040143, Na
ravoslovnotehniška fakulteta. gnk-232961
Batistič Astrid, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnw-232649
Culetto Marko, Geršakova 40, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41990388, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gno-232707
Četojevič Sintya Maja, Iga Grudna 17,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19377950,
Ekonomska fakulteta. gni-232863
ECO TIM CORPORATION D.O.O.,
Krožna cesta 56, Koper – Capodistria,
delovno knjižico izdana na ime Lahajnar
Peter, stanujoč na ulici generala Levičnika
24/b, 6000 Koperk. gnx-232673
ECO TIM CORPORATION D.O.O.,
Krožna cesta 56, Koper – Capodistria,
delovno knjižico, izdana na ime Tesič
Sloboda, stanujoč Kodrova 30, 1000
Ljubljana. gnw-232674
Gorše Polona, Vrečarjeva ulica 29,
Škofljica, študentsko izkaznico, št. 21017423,
izdala FDV v Ljubljani. gnz-232725
Grčman Branko, Poljane 5, Ivančna
Gorica, izvod licence, št. 2337 in izvod licence
skupnosti, št. 1854 za vozilo MAN 17.232
FLBL, reg. št. LJ 27-40N. gnd-232843
Hoti Axhija, Uskoška ulica 98, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico. m808
Jakomin Jernej, Ul. bratov Učakar 126,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina v Ljubljani. gnd-232543
Jelenc Nina, Slovenčeva 68, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050277, izdala
FDV v Ljubljani. gnh-232564
Juričev
Lucijan,
Ulica
Mileve
Zakrajškove 4, Maribor, Potrdilo ARPA
FF000181, potrdilo za požarno varnost
na vodstveni ravni AA000480, potrdilo
za prvo pomoč na ladji, št. KK000690,
potdilo za obvladovanje množic na RO-l,
št. OO000403. gnk-232544
Juričev Lucijan, Ulica Mileve Zakrajškove
4, Maribor, potrdilo za varnost potnikov in
tovora na RO-ladjah, št. RR000402, potd. za
obvladovanje izrednih razmer, št. SS000404,
potrdilo za iskanje, reševanju na morju,
osebna varnost in družbena odgovornost, št.
HH000971. gnb-232545
Juričev Lucijan, Ulica Mileve Zakrajškove
4, Maribor, potrdilo za častnika krova na
ladji z BT 500 ali več, št. F000119, potrdilo
za ravnanje z nevarnimi tovori na ladji, št.
TT000209, potdilo za nudenje zdravstvene
nege na ladji, št. MM000434. gnm-232559
Juričev Lucijan, Ulica Mileve Zakrajškove
4, Maribor, potrdilo za seznanitev z
nevarnostjo požara na ladji, št. II000760,
potrdilo za ravnanje s hitrimi reševalnimi
čolni, št. LL000238, potrdilo za ravnanje s
sredstvi in čolnom za reševanje, št. JJ000715.
gnl-232560
Juričev Lucijan, Ulica Mileve Zakrajškove
4, Maribor, potrdilo za radijskega operaterja
s splošnim pooblastilom, št. T000371 in
potdilo za osnovno usposobljenost za delo
na tankerju, št. BB000084. gnk-232561
Klemen Brigita, Mengeška cesta 40, Trzin,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana. gnx-232898

Lah Suzana, Podgorci 112, Podgorci,
študentsko izkaznico, št. 81585696, EPF.
m805
Lazički Staša, Rožna pot 1, Izola –
Isola, študentsko izkaznico, št. 18050660,
Filozofska fakulteta. gnj-232962
Majal Marko, Krekova 9, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 93567638.
m792
Matić
Tanja,
Poštna
ulica
3a,
Vrhnika, potrdilo o opravljenem strokovni
usposobljenosti za Trgovskega poslovodjo
št. 410-5500/95 z dne 25. 10. 1995, izdala
GZS. gnz-232696
Mihelčič Jasna, Markovec 31/b, Stari trg
pri Ložu, študentsko izkaznico, št. 04031596,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnv-232650
Mikek Mihael, Hubsdova ulica 6a,
Domžale, potrdilo za upravljanje z UHF
GMDSS postajo št. 26292-00678/03,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnh-232864
Prislan Vesna, Nizka 46, Mozirje,
študentsko izkaznico, št. 04034056, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gne-232567
Pucko Jasmina, Mostje 78, Lendava
– Lendva, študentsko izkaznico, št. 28234,
izdala Visoka upravna šola Ljubljana.
gnb-232895
Pušnik Vladimir s.p., Ivenca 30, Vojnik,
izvoda naconalne licence št. 3555 za vozilo
MAN z reg. oznako CE 39-44N in za vozilo
MAN z reg. oznako CE J2-922 z veljavnostjo
do 30. 5. 2006. gng-232965
Rode Špela, Kamnica 72, Dol pri Ljubljani,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnn-232958
Rotar Rade, Nikole Tesle 7, Žalec,
delovno knjižico. gnt-232902
Slanc Lidija, CBE 92, Metlika, delovno
knjižico, ser. št. A 0146450, izdana 5. 9.
1989. gnr-232654
Stoiljković Staniša, Brilejeva 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-232744
Šimenc Romana, Bizoviška cesta
67, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19435130, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnm-232959
Špolad Mateja, Fluksova 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93611722, Fakulteta
za strojništvo MB. m794
Tomšič Blažka, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gni-232938
Vovk Gregor, Novo polje, cesta IV/6,
Ljubljana-Polje, vozno karto, št. 1550, izdal
LPP – 100% popust s spremljevalcem.
gnj-232662
Vuk Roman, Hrastovec 24/e, Zavrč,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2771/99, ser. št. 1942/99 z dne
17. 5. 1999. gnh-232539
Zajec Alma, Smledniška cesta 84, Kranj,
delovno knjižico. gnu-232651
Zemljič Saško, Markovičeva 11, Maribor,
Delovna knjižica št. 24439, izdana leta 2004
v MB. m796
Žirovnik Fonzi, Kranjska cesta 34, Šenčur,
delovno knjižico. gnx-232648
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PRAVKAR IZŠLO

dr. Peter Schlechtriem
dr. Damjan Možina

PRAVO MEDNARODNE
PRODAJE
Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga

Z ALOŽBA

Prodajno pravo Združenih narodov trenutno velja že v 63 državah sveta.
Njegove osrednje rešitve so že postale splošna pravila obligacijskega
prava o kršitvah pogodb in pravnih sredstvih. To je med drugim zapisal
avtor knjige, dr. Možina, ki je delo prevedel in ga prilagodil slovenskemu
pravnemu prostoru, pa se v uvodu zavzema za širjenje mednarodnega
civilnopravnega poenotenja, tudi v našem prostoru.
Knjiga je izšla s sofinanciranjem Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije. Pomemben del njene vsebine so
primeri uporabe konvencije v sodni in arbitrarni praksi, na koncu
knjige pa je dodano tudi besedilo konvencije, in sicer najprej v
angleškem jeziku in za njim v slovenskem prevodu.
Navedene so tudi države podpisnice tega dokumenta.
11. 935 SIT (49,80 EUR)

– 261614
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

Pravo
y

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

mednarodne prodaje

– 261614 broširana izdaja

11.935 SIT (49,80 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj
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