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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-25476/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontakt
na(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obvezilni in sanitetni material.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: vrste in količine
blaga, ki so predmet javnega razpisa, so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 360,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 1. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-25477/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
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ska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zdravila.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: vrste in količine
blaga, ki so predmet javnega razpisa, so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.120,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000, dodatni predmet(-i): 24400000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 1. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-379/2006/2
Ob-25735/06
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 notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
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.
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II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, št. 430-379/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna 93a.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je najem prevoznih sredstev za
potrebe Policije, ki vključuje tudi vzdrževanje in zavarovanje prevoznih sredstev,
in sicer 20 specialnih kombiniranih vozil za prevoz oseb s policijsko opremo,
s prostornino motorja do 3500 cm3, za
obdobje 4 let. Podrobnejši opis in obseg
predmeta javnega naročila bo naveden v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 240,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 14. 9. 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: ne.
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:
8. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-378/2006/2
Ob-25802/06
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 notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo centralnega računalnika za primarno lokacijo, št.
430-378/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna 93a.
Šifra NUTS SI00E
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je dobava centralnega računalnika za primarno lokacijo.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 167,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.10.00–1.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 15. 9. 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 PSF 0511.
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:
11. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-25624/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Klemen Šket, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Klemen Šket, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00,
centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
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III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, centrala, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja MMP Sočerga z vsemi
gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli
ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, šifra zadeve: 430-191/2006, oznaka
JN: ODGOISOČ-42/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP Sočerga.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja MMP Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: 6 mesecev od
oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25625/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Klemen Šket, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.

Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Klemen Šket, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-18-78.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00,
centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, centrala, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja MMP Bistrica ob Sotli z
vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, šifra zadeve: 430-189/2006,
oznaka JN: ODGOIBIS-41/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP Bistrica ob Sotli.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja MMP Bistrica ob Sotli z vsemi
gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi
deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: 6 mesecev od
oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo
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za delo, družino in socialne zadeve,
www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25736/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasmina Tršinar,
tel. 01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: Jasmina Tršinar, tel. 01/478-18-83,
e-pošta: gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00,
centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, centrala, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks 01/369-78-32.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja MMP Petišovci z vsemi
gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli
ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, šifra zadeve: 430-190/2006, oznaka
JN: ODGOIPET-43/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP Petišovci.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: izgradnja MMP Petišovci z vsemi
gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi
deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka postopka oddaje: september 2006.
Predvideni datum:
– začetka gradnje: marec 2007;
– zaključka gradnje: september 2007.

II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25800/06
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) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-27-00,
centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
01/478-27-43.
III) Naslov, kontaktna točka in internetna
stran ustrezne državne službe, kjer je mogoče dobiti informacije o varstvu okolja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, centrala, e-pošta:
gp.mop@gov.si, faks 01/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih
mest in delovnih pogojih: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-77-00, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks: 01/369-78-32.
1.2. Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja mednarodnega mejnega
prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi
in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, z oznako ODGOI
ZAV-24/2006, šifra 430-188/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Zavrč.
Šifra NUTS: SI00.
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II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum. ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo, z oznako
ODGOI ZAV-24 /2006, šifra 430-188/2006.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: začetek postopka oddaje oktober 2006; začetka gradnje
marec 2007; zaključka gradnje september
2007.
II.7) 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; Schengen vir.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
Okoljska zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, www.gov.si/mddsz/.
Davčna zakonodaja: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, www.gov.si/durs/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Št. 2.3.-2182/06

Ob-25644/06

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) objavlja obvestilo o podaljšanju roka
za predložitev ponudb za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za Nabavo prekladalne mehanizacije-viličarjev, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21732/06.
Spremeni se naslednja točka tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 14. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-25803/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: Oprema za rekonstruirano
pralnico, objavljenem v Uradnem listu RS,
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št. 80 z dne 28. 7. 2006, Ob-21741/06 ter v
Uradnem listu EU 2006/S 142-152694 z dne
28. 7. 2006, se popravi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 3. 10. 2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 13. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 10.
2006 ob 11. uri, v pisarni vodje skupine za
javna naročila (stavba št 10).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-25737/06
Sprememba
V javnem naročilu »Dobava osebne varovalne opreme in službenih oblek vzdrževalcev avtocest in pobiralcev cestnine«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85-86
z dne 11. 8. 2006, Ob-22784/06, se spremenijo roki, in sicer tako, da pravilno glasijo:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 10. 2006 do 9. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 10.
2006 ob 12. uri; DARS, d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana, kletna sejna soba.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-25583/06
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »dobava parkirnih avtomatov«, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006,
Ob-23992/06, se spremeni točka IV.3.3, in
sicer po novem glasi: Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav je 26. 9. 2006 do 9. ure.
Nigrad d.d.
Št. 3/11/06

Ob-25638/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9.
2006, Ob-24907/06, je bil objavljen razpis
za naročilo blaga po odprtem postopku: potrošni material za RTG.
Skladno z Zakonom o javnih naročilih –
uradno prečiščeno besedilo – ZJN-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 36/2004) objavljamo popravek.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
material za RTG, razdeljen v tri sklope:
I. za potrebe mamografije,
II. za potrebe pneumoftiziološkega dispanzerja,
III. za potrebe zobozdravstva.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 11. 2006 in konec
31. 10. 2008.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-25759/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo medicinskih
pripomočkov za hemodializo in peritonealno
dializo objavljenega v Uradnem listu RS, št.
85-86 z dne 11. 8. 2006, Ob-22751/06, se
spremenita IV.3.3 in IV.3.7.2 točka objave
tako, da se pravilno glasita:
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 26. 9. 2006 do
10. ure na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 26. 9. 2006 ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice; sejna soba bolnišnice.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 1/2006
Ob-25192/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Pohorskega odreda, kontaktna oseba: Marija Jug, Kopališka 1,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/805-03-80, faks 02/805-03-78, elektronska pošta: vili.krajnc@guest.arnes.si, internetni naslov: www.ospo-slb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: OŠ Pohorskega odreda,
kontaktna oseba: Jug Marija, Kopališka
1, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/805-03-79, faks 02/805-03-78.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: OŠ Pohorskega odreda, kontaktna oseba: Marija Gošnjak, Kopališka
1, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/805-03-80, faks 02/805-03-78.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: OŠ
Pohorskega odreda, kontaktna oseba: Marija Gošnjak, Kopališka 1, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/805-03-80, faks
02/805-03-78.
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: MJ 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobaviteljev prehrambenega blaga za potrebe Osnovne šole Pohorskega odreda za obdobje 2 let, v vrednosti
40,000.000 SIT (166.917,04 EUR) za obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kopališka 1, Slovenska Bistrica in podružnična šola Zgornja Ložnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št. A
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št. B
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št. C
2) Kratek opis: perutnina in izdelki.
Sklop št. D
2) Kratek opis: ribe.
Sklop št. D1
2) Kratek opis: konzervirane ribe.
Sklop št. E
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št. F
2) Kratek opis: paštete.
Sklop št. F1
2) Kratek opis: namazi sladki.
Sklop št. G
2) Kratek opis: olja, margarine in maščobni izdelki.
Sklop št. H
2) Kratek opis: sveža zelenjava in
sadje.
Sklop št. I
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje.

Sklop št. J
2) Kratek opis: sadni sokovi, nektarji in
sirupi ter sadne rezine.
Sklop št. K
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
Sklop št. L
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
Sklop št. M
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št. N
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki, keksi
in torte.
Sklop št. O
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
Sklop št. P
2) Kratek opis: sladoled.
Sklop št. R
2) Kratek opis: jabolka.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago po drugem odstavku 19.
člena ZJN - 1 (Ur. l. RS, št. 36/04).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2008.
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 skladu z razpisno dokumentacijo.
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.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.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: 6. 10. 2006, cena:
3.600 SIT, 15,02 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na pod
račun pri UJP Slov. Bistrica številka
01313-6030679804.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 13. 10. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2006
ob 11. uri, prostori šole, Kopališka ulica 1,
Slovenska Bistrica.
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: 1. 9. 2006.
Osnovna šola Pohorskega odreda
Št. 430-587/2006-2
Ob-25443/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi:  Boštjan
Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_naročila@mors.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: MORS 379/2006 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
industrijski sendviči.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.81.15.11-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specifikacija in okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe (kandidat
jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost
ponudbe višja od 30 mio SIT brez DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (kandidat jo priloži le v primeru,
če je skupna vrednost ponudbe višja od 30
mio SIT brez DDV). Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega financiranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;

– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo: da ima izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih
zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o
referencah.
Ponudnik mora imeti vsaj 6 ustreznih
vozil. V primeru, da ponudnik toliko ustreznih vozil nima, priložiti lastno izjavo, da bo
v primeru podpisa pogodbe ustrezna vozila
zagotovil.
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika;
Dokazilo: podpisane in žigosane zahtevane izjave.
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
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: ne.
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: 430–587/2006.

Št.

96 / 15. 9. 2006 /

Stran

7273

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do vključno 8. 11.
2006 vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 379/2006 – ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika s faks številko, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
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 primerno: 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: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-25444/06
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: Alenka
Horvat, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79,
internetni naslov: www.posta.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava polietilenske folije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine: polietilenska folija 50.000 kg.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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
1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo posla
(v višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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,
– 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 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,
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
naročnika reševal v roku 8 dni,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 11. 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.
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: izjava ponudnika, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne
dokumentacije.
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. 10. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila (Plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
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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: 12. 10. 2006 ob 12. uri.
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 11. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10. 2006
ob 10. 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: 6. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-25452/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: David Debeljak, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-419,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta:
david.debeljak@slo-zeleznice.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: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
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
računalniške opreme: 6 sklopov, 24 pozicij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija, v spodaj navedeni vrednosti,
z veljavnostjo do 31. 1. 2007;
– sklop A: v višini 7,294.000 SIT,
– sklop B: v višini 2,331.000 SIT,
– sklop C: v višini 855.000 SIT,
– sklop D: v višini 1,600.000 SIT,
– sklop E: v višini 160.000 SIT,
– sklop F: v višini 260.000 SIT.
Ali za vse sklope skupaj v višini
12,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti

na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika 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 podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– naziv proizvajalca blaga.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je 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.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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 23. 10. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02923-0019346887 pri NLB d.d.,
Ljubljana, tuji ponudniki pa 25 EUR na devizni račun NLB d.d., Trg republike 2,1520
Ljubljana, SI56029230019346887, SWIFT:
LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je
potrebno priložiti registracijo podjetja in ime
kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2006, do 12.
ure v tajništvo Centra za Nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 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: do 31. 1. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 11. 2006
ob 11. uri Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska ul. 11, 1506 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: 7. 9. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-25455/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bohinj, kontaktna oseba: Strgar
Ciril, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija, tel. 04/57-70-150,
faks 04/57-70-155, elektronska pošta:
ciril.strgar@obcina.bohinj.si, internetni naslov: http://obcina.bohinj.si.
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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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in servisiranje specialnega univerzalnega delovnega vozila, prednjega
čelnega priključnega snežnega rezkarja,
prednjega snežnega pluga s spremenljivo geometrijo in prednje priključne valjčne krtače.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bohinjska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
– nabava in servisiranje specialnega univerzalnega delovnega vozila.
Tehnične zahteve:
– vozilo s kabino in kesonom, dvo-osno s
pogonom na prednjo in zadnjo os,
– blokada prednjega in zadnjega diferenciala,
– medosna razdalja ca. 3.100 mm –
skupna,
– dolžina ca. 5.100 mm,
– skupna masa ca. 8.500 kg,
– portalne – dvignjene osi z vijačnimi
vzmetmi prečnimi stabilizarorji in plinskimi
blažilniki,
– 4-valjni dizel motor z močjo ca.
110 kW - izvedba Euro3 vrtilni moment ca.
580 Nm, alternator 2.200 W, 28V- 80A,
– dvokrožne disk zavore s prilagajanjem
v odvisnosti od obremenitve,
– motorna zavora,
– zaprta kabina z voznikovim in sovoznikovim sedežem – integrirana,
– keson zabojnik ca. 2.400 x 2.050 mm
– kiper,
– vozilo mora biti homologirano.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis:
Prednji čelni priključni snežni rezkar:
– priklop na prednjo priključno ploščo
univerzalnega delovnega stroja,
– mehanski kardanski pogon,
– delovna širina 2.500 mm,
– višina čiščenja v enem prehodu min.
1.000 mm,
– dvostopenjski rezkalno-odmetalni sistem z odprtim rezkalnim bobnom in odmetalnim kolesom,
– premer bobna 750 mm,
– premer odmetalnega kolesa ca.
700 mm.
Prednji snežni plug s spremenljivo geometrijo:
– priklop na prednjo priključno ploščo
univerzalnega delovnega stroja,
– dolžina pluga min. 3.400 mm,
– stranski plug ca. 2.300 mm,
– klinasti plug ca. 2.300 mm,
– V plug ca. 2.300 mm,
– kovinske drsne letve,
– hidravlično prečno nagibanje pluga,
– varovalni sistem naleta na ovire – blažila letev ali podobno.
Prednja priključna valjčna krtača:

– priklop na prednjo priključno ploščo
univerzalnega delovnega stroja,
– hidravlični pogon,
– delovna širina ca. 2.500 mm,
– premer valjčne krtače ca. 600 mm,
– dodatna robna krožnikasta krtača –
premer 650 mm,
– zabojnik za zbiranje smeti – prostornina ca. min 500 l,
– izravnava nivoja in samodejna prilagoditev višine,
– konstantni pritisk na podlago.
3) Obseg ali količina:
– prednji čelni priključni snežni rezkar 1
kos,
– prednji snežni plug s spremenljivo geometrijo 1 kos,
– prednja priključna valjčna krtača 1
kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: specialno univerzalno delovno
vozilo,
2. sklop: prednji čelni priključni snežni
rezkar, prednji snežni plug s spremenljivo
geometrijo in prednja priključna valjčna krtača.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
1. sklop oktober 2006,
2. sklop november 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menice z menično izjavo v višini 5%
ponudbene vrednosti za posamezni sklop
kot garancija za resnost ponudbe (garancija mora biti veljavna za čas veljavnosti
ponudbe),
– menice z menično izjavo v višini 5%
ponudbene vrednosti kot garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (menično
izjavo ponudnik predloži naročniku ob podpisu pogodbe),
– menice z menično izjavo kot garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% od pogodbene vrednosti (menično
izjavo ponudnik predloži naročniku ob podpisu pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
1. sklop – se financira s finančnim leasingom za dobo 3. let,
2. sklop – rok plačila 30. dan po prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni pričet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da je ponudnik finančno sposoben,
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– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da vozilo in delovni priključki v
celoti ustrezajo tehnični specifikaciji in da
ponudnik zagotavlja dobavo vozila in delovnih priključkov s pogoji iz tehnične specifikacije naročnika za posamezen razpisan
sklop,
– izjavo, da ponudnik zagotavlja servis
dobavljenega vozila in priključkov.
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 – 70 točk,
– daljši garancijski rok od zahtevanega
– 20 točk,
– zagotavljanje servisiranja – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-56/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Občine Bohinj št.: 01204-0100008048.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 10. 2006 do 11.
ure; v tajništvu Občine Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Bohinj, Triglav
ska cesta 35, 4264 Boh. Bistrica.
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: 6. 9. 2006.
Občina Bohinj
Ob-25478/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v
roke: Janez Marinko, e-pošta: komerciala@dars.si, faks 01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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:
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– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava kosilnih naprav.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kosilnih naprav.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: traktorji z mulčerjem trave in grmovja
1) Kratek opis: traktorji z mulčerjem trave
in grmovja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
3) Količina ali obseg: 4 kose.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: kosilnice – mulčerji
1) Kratek opis: kosilnice – mulčerji – priključek delovnega vozila.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
3) Količina ali obseg: 11 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: kosilnica-mulčer
1) Kratek opis: kosilnica – mulčer za nosilno roko DUCKER
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: obrezovalnik in drobilec
1) Kratek opis: obrezovalnik in drobilec
za veje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29566100.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: ročne kosilnice
1) Kratek opis: ročne kosilnice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331100.
3) Količina ali obseg: 26 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
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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:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji je določena višina garancije za vsak
sklop posebej.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

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

Ponderiranje

0,85
0,10
0,05

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 409/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S – 021612 z dne 6. 6. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 062 z dne
16. 6. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 29. 9. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: kolikor interesent
želi prejeti tiskano verzijo razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo,
mora s pisno zahtevo, katero pošlje naročniku na faks 01/300-98-78, navesti naziv in
referenčno številko predmetnega javnega
naročila. Plačilo mora biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje
d.d., št. 06000 – 0112292446. Interesent
je dolžan naročniku posredovati vse podatke, skladno z zakonom o DDV, da naročnik

lahko izpiše račun za plačano razpisno dokumentacijo. Po vplačilu bo naročnik interesentu razpisno dokumentacijo poslal po
pošti skupaj z računom.
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi v elektronski obliki (PDF) brezplačno,
ki bo posredovana interesentu na njegovo
pisno zahtevo, katero pošlje naročniku na
faks 01/300-98-78 ali na e-mail: komerciala@dars.si z navedbo naziva predmetnega javnega naročila in njegovo referenčno
številko.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 10.
2006 ob 9. uri; DARS d.d., Dunajska 7, sejna soba št. 319.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 52/822
Ob-25483/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdov
ščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška
cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-59-700, faks 05/36-63-142, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop 1: dobava smetarskega vozila
z nadgradnjo za odvoz odpadkov,
– sklop 2: dobava vozila s prekucnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Skladišče Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška u. 5.c.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezen sklop, lahko tudi za oba sklopa v isti
ponudbeni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 17. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno s pogodbo.
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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: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba.
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 razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno 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:
(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 17. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je možno pri blagajni podjetja ali na transakcijski račun
04751-0000120476 pri NKBM. Razpisno
dokumentacijo je možno pridobiti vsak delavnik od 7. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 10. 2006
ob 11. uri; Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270
Ajdovščina, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 568/06
Ob-25573/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup razkužil in sredstev za nego
kože.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: nakup razkužil in sredstev za nego
kože.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.43.16.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
razkužil in sredstev za nego kože – naročilo
je razdeljeno na 15 sklopov, podatki kot so:
vrste, opisi izdelkov in okvirne letne količine
in vse zahteve so razvidne v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
478,157.904 SIT za tri leta.
II.2.2) Opcije: da.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
72 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% končne ponudbene vrednosti, z
vključenim DDV;
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodben.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva
dobave blaga.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 98-104770 z dne 24. 5. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 27. 10. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Upravi za javna plačila (UJP): številka
01100-6030277894, sklic na številko 00
4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 20. 5. 2007 ali 200 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 11.
2006 ob 12. uri; v predavalnici 4, 1. nadstropje glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
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: vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost vpogleda v
razpisno dokumentacijo vsak delovnik med
10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
Predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14397/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 37-06
Ob-25604/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod športni objekti Bežigrad, kontaktna
oseba: Velimir Strnad, Savlje 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-34-80, faks
01/530-34-85, elektronska pošta: zsob1@
siol.net.
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 01/06 OPREMA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža elektropomične tribune s preklopnimi stoli, osem vrst, dolžine
ca. 20 m v športni dvorani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Savlje 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije. Okvirna
vrednost znaša 21,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 21 dni od oddaje
naročila.
Začetek 7. 9. 2006 in/ali konec 28. 11.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vse kot
izhaja 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: vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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 9. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
pri UJP Ljubljana 01261-6030721055.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 do
11.30.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2006
ob 12. uri; Savlje 6, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Zavod športni objekti Bežigrad
Ob-25607/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, 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: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
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Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-518,
faks 04/20-26-718.
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_013.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
defibrilator.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi.
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 28. 9. 2006.
Cena: 5.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je vračunan DDV, nakazilo na račun št.
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2006 do 10.
ure; Uprava Kranj, Gosposvetska ulica 9.
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: 28. 9. 2006
ob 12. uri; ZD Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-25616/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
enteralna prehrana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
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: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne 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: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in finančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za oprav
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z oprav
ljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilna poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7.1 da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, pri kateri ima prijavljen transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); velja za pravne osebe in
gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga iz razpisa;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika;
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9. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno
za odvoz celotne embalaže, ki je predmet
naročenega blaga;
10. da bo dobavni rok največ 2 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
11. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
12. da za enteralno prehrano in otroško
prehrano izpolnjuje vse pogoje, ki jih zahteva pravilnik o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št. 46/02).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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 13. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
vplačilu, faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št. 01100-6030278185, s pripisom
za RD: Enteralna prehrana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 10. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 8. 11. 2006.
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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
23. 11. 2006 ob 12.30; v pisarni Marjane
Tovornik (zgradba Uprave).
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 letna vrednost naročila je 17,000.000 SIT z
DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o javnih naročilih ZJN-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-25627/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-12-01,
faks 01/306-12-02, elektronska pošta:
osz.tajnistvo@ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Alenka Petkovšek, Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-12-01, faks 01/306-12-02, elektronska pošta: Osz.tajnistvo@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kon-

taktna oseba: Alenka Petkovšek, Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-12-01.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Prešernov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: JN-06/302338.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro dobavitelja pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.10.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A: papir
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.12.53.00-8.
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala in računalniškega potrošnega
materiala – papir.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo vse
priložene vzorce poslal na preverjanje po
zgoraj navedenih parametrih na naslov:
Inštitut za celulozo in papir, Bogošičeva
ulica 8, 1000 Ljubljana v imenu naročnika
na račun ponudnika (plačnik stroškov) fotokopirnega papirja po veljavnem ceniku
Inštituta za celulozo in papir.
Reference: upoštevanih največ 10 referenc v višini 35 mio SIT/leto za obdobje
zadnjih treh let.
Dokazilo: potrjene reference - priloga
številka D/2 v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: je naveden v ponudbenem predračunu.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava – 24 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. B: računalniški potrošni material
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala – računalniški potrošni material.
Izbrani izvajalec mora zagotoviti dobavo
originalnega pribora oziroma materiala (od
proizvajalca opreme) za računske stroje,
računalnike, tiskalnike, telefakse in fotokopirne stroje.
Reference: upoštevanih največ 10 referenc v višini 35 mio SIT/leto za obdobje
zadnjih treh let.
Dokazilo: potrjene reference- priloga
številka D/2 v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: je naveden v ponudbenem predračunu.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava – 24 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. C: pisarniška galanterija in
pribor
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.10.00-4.

Št.

96 / 15. 9. 2006 /

Stran

7279

2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala – pisarniška galanterija in pribor.
Reference: upoštevanih največ 10 referenc v višini 35 mio SIT/leto za obdobje
zadnjih treh let.
Dokazilo: potrjene reference – priloga
številka D/2 v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: je naveden v ponudbenem predračunu.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava – 24 mesecev od podpisa pogodbe.
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: javni
razpis za izbiro dobavitelja pisarniškega
materiala in računalniškega potrošnega
materiala Mestni upravi Mestne občine
Ljubljana.
Razpis je razdeljen na sklope:
– sklop A: papir,
– sklop B: računalniški potrošni material,
– sklop C: pisarniška galanterija in pribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: z izbranim ponudnikom/i bo sklenjena pogodba za dobo 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: instrument za finančno zavarovanje.
Kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe izročiti naročniku brezpogojno bančno garancijo v višini 10% od
vrednosti pogodbe, plačljivo na prvi poziv
ter sestavljeno po vzorcu iz razpisne dokumentacije.
Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj
osem dni po preteku časa, za katerega bo
sklenjena pogodba.
Naročnik lahko bančno garancijo uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa
dobavitelja o tem, da jo je uveljavil, obvestiti po faksu ali pisno, najkasneje 3 dni po
dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano:
Skupna ponudba:
V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina
izvajalcev predložiti še:
Pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo predmetnega
naročila.
Ponudba mora vsebovati vsa dokazila
glede usposobljenosti in sposobnosti, navedena zgoraj v točki 4. Poglavja »sestavni
deli razpisne dokumentacije – pogoji za
udeležbo« za vsakega partnerja v združenem podjetju posebej.
V slučaju uspešnosti ponudbe skupine ponudnikov mora biti pogodba podpisana na način, ki pravno obvezuje vse
partnerje.
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Enega od partnerjev se v aktu o skupni
izvedbi naročila imenuje za nosilca del.
Nosilec del mora biti pooblaščen za: prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v
združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili.
Kopija akta o skupni izvedbi naročila
(sporazuma ali pogodbe), doseženega med
partnerji združenega podjetja mora biti predložena skupaj z dokumentacijo.
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 mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Originalno potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco ali izjavo ponudnika, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, t.j. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe;
– ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vključno z dnem izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiranega transakcijskega računa.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani AJPES, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, ki so zavezani revizijskemu
pregledu, morajo predložiti zadnje izdelano
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotavljati vsaj en
elektronski naslov za komunikacijo z investitorjem,
– ponudnik mora zagotavljati mesečno informacijo o vrednosti izpolnitve naročila oziroma dobave za pretekli mesec in kumulativno od dneva sklenitve krovne in neposredne
pogodbe do zadnjega dneva tekočega meseca priloženo k mesečnemu računu,
– mesečno informacijo o stanju neizkoriščene pogodbene vrednosti.
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:
– cena – 100 točk
– popust na uradni veleprodajni cenik
– 20 točk
– ISO certifikat – 5 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-412/2006-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 10. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
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: k sklopu A in
sklopu C je obvezno priložiti vzorce.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana

Št. 571/06
Ob-25632/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup ultrazvočnih aparatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup ultrazvočnih aparatov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem
1) Kratek opis: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem – 1 aparat.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
3) Količina ali obseg: ultrazvočni aparat
z barvnim doplerjem – 1 aparat.
Sklop št. 2
Naslov: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za področje vratnih in znotraj možganskih arterij
1) Kratek opis: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za področje vratnih in znotraj
možganskih arterij – 1 aparat.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
3) Količina ali obseg: ultrazvočni aparat
z barvnim doplerjem za področje vratnih in
znotraj možganskih arterij – 1 aparat.
Sklop št. 3
Naslov: ultrazvočni aparat z barvnim
doplerjem za področje abdomna in mehkih tkiv
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1) Kratek opis: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za področje abdomna in
mehkih tkiv – 1 aparat.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
3) Količina ali obseg: ultrazvočni aparat
z barvnim doplerjem za področje abdomna
in mehkih tkiv – 1 aparat.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
ultrazvočnih aparatov – naročilo je razdeljeno na 3 sklope; 1. sklop: 1 kos; 2. sklop: 1
kos; 3. sklop: 1 kos.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 5% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV;
– bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. 11. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 3. 2007.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 11.
2006 ob 13. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje Komercialnega sektorja Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
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:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-25641/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sredstva za dezinfekcijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sredstva za dezinfekcijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000; glavni predmet, dopolnilni besednjak: M009.
11.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: sredstva za dezinfekcijo
1) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 24000000,
glavni predmet, dopolnilni besednjak: M009.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so navedene v
razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 41,666.666
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 1.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in količine, ki so predmet javnega razpisa so
navedene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 41,666.666
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če ponudbena vrednost
presega 30,000.000 SIT ter izjava banke, da
bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila
in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi
pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju 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 prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, pri kateri ima prijavljen transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); velja za pravne osebe in
gospodarske družbe;
7.2. da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne
podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga iz razpisa;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika;
10. da nudi 75 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa;
11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica
Maribor - razloženo in poskrbljeno za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave
blaga;
12. da bo odzivni rok 1 dan in da bo dobavni rok največ 2 dni ter da bo po vsakem
posameznem naročilu dobavljena celotna
količina naročenega blaga;
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da imajo vse prijavljene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo prijavitelj na zahtevo
naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle
iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina
o skladnosti – za artikle iz razredov l-s, l-m,
Na, llb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 18. 10. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
št. 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Sredstva za dezinfekcijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 10. 2006 do 13. ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 15. 11. 2006.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-605/2006-2
Ob-25713/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Jože Mokorel, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,

tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_
narocila@mors.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: MORS 372/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: računalniška strojna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS, Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica bš, Ljubljana-Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,
30.23.12.50-4, 33.45.21.00-4, 30.23.32.30-2,
30.21.61.00-7, 30.26.20.00-3, 36.12.23.00-5,
32.41.31.00-2, 32.42.30.00-4.
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:

Segment 1:
Oznaka

Predmet

Količina

sklop 01

Namizni računalniki

01A

Namizni računalniki Celeron

01B

Namizni računalniki P4

sklop 02/1
02A

Prenosni računalniki
Standardni prenosni računalnik

sklop 02/2
02B
02C

Zmogljivejši prenosni računalniki
Zmogljivejši prenosni računalnik 15«
Multimedijski prenosni računalnik 17«

sklop 03
03A
03B

Monitorji LCD
Monitorji 17« LCD
Monitorji 19« LCD

sklop 05
05A
05B

Tiskalniki
Mrežni laserski tiskalnik A4
Mrežni laserski barvni tiskalnik A4

2
1

Sklop 06
06A
06B
06C

Čitalniki
Optični čitalnik A4
Optični čitalnik A4 s podajalnikom
Optični čitalnik A3 s podajalnikom

10
3
1

122
2

51

6
1

103
23
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Oznaka

Predmet

sklop 07
07

Strežniki
Intel strežnik 1U2A

2

Sklop 09
09

Enote za shranjevanje podatkov
LTO tračna enota Ultrium 3

1

Sklop 10
10A

Mrežna komunikacijska oprema
Mrežni usmerjevalnik CISCO 2851
2851 w/ AC PWR, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, 1NMEXD, 2AIM, IP BASE, 64F/256D
– WIC- 1T (1-Port Serial WAN Interfacxe Card)
– HWIC- 4T (4-Port Serial HWAN)
Ethernet stikalo
Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switche
WS-C3560G-48PS-E + 4SFP Enhanced Image

10B

Količina

1
1
1
1

Segment 2:
vsebuje predmete naročila, ki so na podlagi Zakona o ratifikaciji Ottawskega sporazuma oproščeni obračunavanja DDV.
Oznaka
sklop 01

Predmet
Namizni računalniki

01A

Namizni računalniki Celeron

01B

Namizni računalniki P4

sklop 02/1
02A

Prenosni Računalniki
Standardni prenosni računalnik

14

sklop 03
03B

Monitorji LCD
Monitorji 19« LCD

25

sklop 4
04

Prikazovalniki
LCD projektor

4

sklop 05
05C

Tiskalniki
Tiskalnik inkjet A3 barvni

4

Na zahtevo naročnika so ponudniki dolžni v vpogled in preizkus prinesti vzorce
zahtevane opreme v ponujeni konfiguraciji.
Opremo je potrebno dostaviti v roku 5 dni po
izkazani zahtevi, oziroma v roku navedenem
v zahtevku za oddajo vzorcev.
Naročnik bo izbiral ponudbe po sklopih,
zato mora ponudnik v ponudbi izpolniti vse
točke za sklop, za katerega se prijavlja.
Predmet naročila je razdeljen na dva
segmenta, in sicer: segment 1 in segment
2. Naročnik kupuje segment 2 na podlagi
Uredbe o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Severnoatlantske pogodbe,
nacionalnih predstavnikov in mednarodnega
osebja (Ur. l. RS, št. 79-3504), na podlagi
katere je naročnik oproščen plačila davka
na dodano vrednost. Ob podpisu pogodbe
naročnik predloži tudi ustrezna potrdila za
oprostitev DDV na podlagi Zakona o ratifikaciji Ottawskega sporazuma.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
30 dni po prejemu računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence ne starejšega od 90 dni,
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
b) fotokopija priglasitvenega lista oziroma
vpis v Poslovni register Slovenije – AJPES,
ne starejšega od 90 dni fotokopija obrtnega
dovoljenja ne starejšega od 90 dni,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali lastna izjava v
skladu z 44. členom ZJN.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

Količina
15
3

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe in lastna izjava
v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa ne starejšega od 90 dni,
za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki)
– potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
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poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež ne starejše od
30 dni.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom (za zgoraj navedene fotokopije),
pozove ponudnika k predložitvi originala
listine.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija BON-1/P ne starejšega od 90 dni ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne
starejšega od 90 dni.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
(ponudnik dokaže, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma ni imel blokiranga tran.
Računa)
c) Garancije:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo banke za resnost ponudbe
v višini 2% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti ponudbe.
(Priloga št. 8),
– najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec predložiti garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih del v višini
5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo
vsaj sedem dni po datumu določenem za
primopredajo. (Priloga št. 10),
– ob primopredaji mora ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj sedem
dni po preteku garancijske dobe. (Priloga
št. 12).
Bančne garancije ponudnik priloži le v
primeru, če vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez vključenega DDV.
III.2.1.3) Posebni pogoji – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku (poglavje III.),
– Krovna izjava (Priloga št. 2),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, izjava ponudnika in
potrditvi veljavnosti ponudbe in roka plačila
(Priloga št. 3),
– tehnične specifikacije (Priloga št. 1),
– predračun (Priloga št. 4),
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– ponudba (Priloga št. 6),
– konfiguracija opreme (Priloga št. 7),
– ocenjevalna preglednica (Priloge
št. 5),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo posla (Priloga št. 9)
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancija dobi (Priloga št. 11),
– vzorčna pogodba izpolnjena, podpisana in žigosana (Priloga št. 13).
Zahteve in pogoji naročnika
13. Pogoj za sklop 1, sklop 2/1 in 2/2,
sklop 3 ter sklop 7: Na področju Slovenije morajo obstajati usposobljeni serviserji
ponujene blagovne znamke, pri katerih bi
naročnik (v primeru stečaja ponudnika ali
podobnem) lahko nadaljeval z garancijskim
vzdrževanjem nabavljene opreme. Kandidat mora navesti vsaj dva takšna partnerja,
ki so pravno neodvisni od ponudnika (ki
s ponudnikom nimajo pravne ali finančne
povezave – hčerinska podjetja, družinski
solastniki) in imajo s principalom – proizvajalcem opreme že sklenjeno pogodbo o
servisiranju produktov ponujene blagovne
znamke.
14. Dobavni rok
Pogoj: max. 30 dni; za opremo iz sklopa
7 pa max. 40 dni.
15. Garanacija
Pogoj: najmanj 3 leta,
razen za sklop 06 – čitalniki, za katere
velja osnovna garancija proizvajalca.
16. Odzivni čas od prijave napake
Pogoj: do 4 delovne ure ali manj
17. Rok za odpravo napake od prijave
napake
Pogoj: do 3 delovni dnevi
18. Zamenjava z novo opremo
Pogoj: 21 dni ali 2x ista napaka
19. Drugi pogoji:
Pogoj: skladnost opreme z zahtevanimi opisi in konfiguracijami (specifikacijami)
predmetov naročila.
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: odprti postopek.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev naročnika.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-605/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 46/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo

polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000372) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo
za razpisno dokumentacijo po elektronski
pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika z številko faksa, št. javnega naročila, elektronski
naslov, na katerega se posreduje razpisna
dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki
se nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 10. 2006 do 13.
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 podpisa pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10.
2006 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo
za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Sektor za naročila, Vojkova cesta 55, 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: 8. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-377/2006/3
Ob-25719/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika
Bajrič, tel. ++386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks ++386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks ++386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel. ++386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks ++386/1/429-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila
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blaga po odprtem postopku za dobavo neprebojnih majic, 430-377/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave blaga
je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava 385
kosov neprebojnih majic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.13.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je dobava 385 kosov
neprebojnih majic.
Podroben opis in ostale zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
34,650.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: rok plačila mora biti
30. dan od datuma prejema računa. Račun
izstavi ponudnik – izvajalec na podlagi potrjenega dokumenta o uspešnem prevzemu
blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi
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.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja oziroma samostojni podjetniki izpis iz poslovnega registra;
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– vzorec ponujenega artikla (neprebojne majice);
– zaželen je tehnični opis oziroma druga
tehnična dokumentacija, iz katere so razvi-

dne tehnične značilnosti ponujenega blaga
ter da ponujeno blago izpolnjuje zahteve iz
razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-377/2006.
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: 23. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43037706, 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.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 10.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; PSF 0525 Schengenski izvedbeni načrt.
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 doka-
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zil 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.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev
pritožb: po odločitvi o dodelitvi naročila je
rok za vložitev zahtevka za revizijo deset
dni od prejema sklepa o oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, tel. ++386/1/428-40-54,
faks ++386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Sp 3/2006
Ob-25732/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-67, faks
01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Nakup aktivne mrežne opreme –
sklop 1:
– centralno večslojno stikalo 48x
10/100/1000Base-T, 26 x 1000Base-SX
– 1 kos,
– pristopno stikalo 48 x 10/100BaseTX, 2 x 1000Base-T, 2 x GBIC – 46 kosov,
– GBIC Transceiver 1000 Base-SX za
pristopno stikalo – 56 kosov;
Nakup sistemov za neprekinjeno napajanje – sklop 2:
– oddelčni sistem za neprekinjeno
napajanje – 23 kosov,
– sistem za neprekinjeno napajanje
– 12 kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava na lokaciji Miklošičeva 4, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.

Stran

7286 /

Št.

96 / 15. 9. 2006

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do poteka garancijskega roka.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 12. 2006,
– menici za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in garancijskih obveznosti, obe
v višini 10% pogodbene cene oziroma bančni garanciji v višini 10% pogodbene cene,
kolikor skupna vrednost posla presega
10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotovi plačevanje pogodbenih obveznosti
skladno s pravili, ki veljajo za plačevanje
državnih organov.
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. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi,
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
3. potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen,
5. da ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj v povezavi z organiziranim kriminalom,
korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti v preteklih
petih letih,
6. da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini,
7. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
8. da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd, ki kažejo na
nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja
s ponudnikom v zadnjih 2 letih pred objavo
razpisa,
9. da ponudniku na katerikoli način ni
bila dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa
(npr. zamuda pri dobavi opreme, nepravilna dobava, prekoračeni odzivni časi in časi
servisnih popravil, nestrokovno izvajanje
servisiranja…),
10. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa,
11. kakovost ponudnika: ponudnik mora
imeti certifikat kakovosti ISO 9001:2000
oziroma drug ustrezen certifikat, ki ga izda
pristojni organ druge države članice EU ali
drug dokaz o enakovrednem sistemu za zagotavljanje kakovosti,
12. izkušnje pri podobnih prodajah – ponudnik mora za vsak sklop posebej izkazati,
da je v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa
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izvedel najmanj dva po vrednosti primerljiva
posla za dobavo ponujene oziroma istovrstne opreme,
13. ponudnik mora imeti urejeno poslovno razmerje za prodajo in servis opreme
ponujene blagovne znamke neprekinjeno v
tekočem letu in še najmanj v obdobju 1 leta
pred objavo razpisa: za ponujeno blagovno znamko mora imeti ponudnik sklenjeno
veljavno pisno pogodbo, ki zajema celotno
podporo proizvajalca, principala ali zastopnika blagovne znamke za prodajo in servis
opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom pravic. Če iz kakršnihkoli razlogov ponudnik sam ne opravlja
servisne dejavnosti, mora imeti sklenjeno
pogodbo z gospodarskim subjektom o servisiranju opreme ponujene blagovne znamke (»podizvajalec«). Podizvajalec mora biti
pooblaščen serviser za opremo ponujene
blagovne znamke,
14. dostop do originalnih rezervnih delov in nadomestne opreme vsaj 5 let od
dobave,
15. zagotavljanje nemotenega odpravljanja napak v času garancije pod pogoji in na
način, določen v razpisni dokumentaciji – 1
kos opreme vedno na zalogi,
16. garancijski rok: 3 leta od dobave,
17. dobavni rok: največ 30 dni po podpisu pogodbe,
18. ponujena oprema mora zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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 4. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: odkupnine ni.
Razpisna dokumentacija je na voljo v pisni
obliki v tajništvu naročnika na naslovu Miklošičeva 4, Ljubljana, II. nadstropje. Na pisno
zahtevo ponudnika jo je mogoče dobiti tudi
preko elektronske pošte na naslovu: anita.mejac@sodisce.si z navedbo predmeta
naročila, osnovnih podatkov interesenta in
kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 13. uri; Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Miklošičeva 4, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Sp 3/2006
Ob-25733/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Anita
Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, tel. 01/366-42-67, faks 01/366-43-00,
elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strojne opreme po sklopih:
– delovne postaje z 19˝ LCD zasloni za
sistemske inženirje – 29 kosov (LOT 1),
– prenosni računalnik – 78 kosov
(LOT 2),
– zmogljiv prenosni računalnik – 6 kosov (LOT 3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Dobava: lokacija Miklošičeva 4, Ljubljana;
Vzdrževanje: lokacije sodišča na območju Republike Slovenije (razvidne na spletni
strani http://www.sodisce.si).
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do poteka garancijskega roka.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 12. 2006,
– menici za dobro izvedbo pogodbenih
in garancijskih obveznosti, obe v višini 10%
pogodbene cene oziroma bančni garanciji
v višini 10% pogodbene cene, kolikor vrednost posla presega 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotovi plačevanje pogodbenih obveznosti
skladno s pravili, ki veljajo za plačevanje
državnih organov.
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. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi,
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
3. potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen,
5. da ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj v povezavi z organiziranim kriminalom,
korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti v preteklih
petih letih,
6. da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini,
7. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacij-
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ski postopek, drug postopek, katerega namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
8. da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd, ki kažejo na
nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja
s ponudnikom v zadnjih 2 letih pred objavo
razpisa,
9. da ponudniku na katerikoli način ni
bila dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa
(npr. zamuda pri dobavi opreme, nepravilna dobava, prekoračeni odzivni časi in časi
servisnih popravil, nestrokovno izvajanje
servisiranja…),
10. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa,
11. kakovost ponudnika: ponudnik mora
imeti certifikat kakovosti ISO 9001:2000
oziroma drug ustrezen certifikat, ki ga izda
pristojni organ druge države članice EU ali
drug dokaz o enakovrednem sistemu za zagotavljanje kakovosti,
12. izkušnje pri podobnih prodajah – ponudnik mora za vsak sklop posebej izkazati,
da je v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa
izvedel najmanj dva posla za dobavo ponujene oziroma istovrstne opreme katerekoli
blagovne znamke najmanj v obsegu razpisanih količin posameznega sklopa,
13. ponudnik mora imeti urejeno poslovno razmerje za prodajo in servis računalniške opreme ponujene blagovne znamke
neprekinjeno v tekočem letu in še najmanj v
obdobju 1 leta pred objavo razpisa: za ponujeno blagovno znamko mora imeti ponudnik
sklenjeno veljavno pisno pogodbo, ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala
ali zastopnika blagovne znamke za prodajo
in servis opreme, vključno s pogoji dobave,
jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli,
garancijskimi pogoji in prenosom pravic.
Če iz kakršnihkoli razlogov ponudnik sam
ne opravlja servisne dejavnosti, mora imeti
sklenjeno pogodbo z gospodarskim subjektom o sodelovanju na področju servisiranja
in vzdrževanja računalniške opreme ponujene blagovne znamke (»podizvajalec«), s
čimer izkaže, da bo le-ta zanj opravljal servisno dejavnost. V kolikor ima ponudnik sklenjeno veljavno pogodbo z naročnikom za
izvajanje servisnih storitev, mora servisiranje ponujene opreme izvajati podizvajalec.
Podizvajalec mora biti pooblaščen serviser
za računalniško opremo ponujene blagovne
znamke in ne sme imeti z naročnikom sklenjene veljavne pogodbe za izvajanje servisnih storitev,
14. dostop do originalnih rezervnih in nadomestnih delov vsaj 5 let po dobavi,
15. zagotavljanje nemotenega odpravljanja napak v času garancije pod pogoji in
na način, določen v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora jamčiti, da bo principal/proizvajalec poskrbel za garancijsko vzdrževanje ponujene opreme, v kolikor prodajalec
te garancije iz kakršnihkoli razlogov ne bo
mogel izvrševati (izjava principala/proizvajalca ponujene opreme),
16. ponudnik mora v času garancije v
elektronski obliki zagotoviti mesečno spremljanje zahtevkov po odpravi napake na
dobavljeni opremi naslednjimi podatki: datum zahtevka, oseba pri naročniku, serijska
številka, opis napake, datum rešitve, opis
rešitve, oseba ponudnika, in statistiko mesečno pošiljati naročniku,

17. razpolaganje z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvajanje storitev
servisiranja: za sklopa LOT 1 in LOT 2 vsaj
2 redno zaposlena delavca in za sklop LOT
3 vsaj 1 redno zaposlen delavec z ustrezno
stopnjo izobrazbe (vsaj V. stopnja izobrazbe
tehnične smeri), funkcionalnimi znanji (certificiranost s strani proizvajalca za servisiranje ponujene opreme) in najmanj 2-letnimi
strokovnimi izkušnjami. V kolikor servisno
dejavnost izvaja podizvajalec, mora le-ta
izpolnjevati pogoje glede kadrovske usposobljenosti,
18. garancijski rok: 4 leta od dobave za
LOT 1 in 3 leta od dobave za LOT 2 in
LOT 3,
19. dobavni rok: največ 30 dni po podpisu pogodbe,
20. ponujena oprema mora zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
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 in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: odkupnine ni.
Razpisna dokumentacija je na voljo v pisni
obliki v tajništvu naročnika na naslovu Miklošičeva 4, Ljubljana, II. nadstropje. Na pisno
zahtevo ponudnika jo je mogoče dobiti tudi
preko elektronske pošte na naslovu: anita.mejac@sodisce.si z navedbo predmeta
naročila, osnovnih podatkov interesenta in
kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 14. uri; Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Miklošičeva 4, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Sp 3/2006
Ob-25734/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Anita
Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-67, faks 01/366-43-00,
elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strežniške opreme po sklopih:
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– oddelčni datotečni strežnik – 22 kosov (LOT 1);
– datotečni strežnik – 2 kosa (LOT 2);
– spletni strežnik – 1 kos (LOT 3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika in
posameznih sodišč na območju Republike
Slovenije.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do poteka garancijskega roka.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 31. 12. 2006,
– menici za dobro izvedbo pogodbenih
in garancijskih obveznosti, obe v višini 10%
pogodbene cene oziroma bančni garanciji
v višini 10% pogodbene cene, kolikor vrednost posla presega 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotovi plačevanje pogodbenih obveznosti
skladno s pravili, ki veljajo za plačevanje
državnih organov.
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. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi,
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
3. potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen,
5. da ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj v povezavi z organiziranim kriminalom,
korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti v preteklih
petih letih,
6. da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini,
7. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
8. da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd, ki kažejo na
nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja
s ponudnikom v zadnjih 2 letih pred objavo
razpisa,
9. da ponudniku na katerikoli način ni
bila dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa
(npr. zamuda pri dobavi opreme, nepravilna dobava, prekoračeni odzivni časi in časi
servisnih popravil, nestrokovno izvajanje
servisiranja…),
10. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa,
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11. kakovost ponudnika: ponudnik mora
imeti certifikat kakovosti ISO 9001:2000
oziroma drug ustrezen certifikat, ki ga izda
pristojni organ druge države članice EU ali
drug dokaz o enakovrednem sistemu za zagotavljanje kakovosti,
12. izkušnje pri podobnih prodajah
– ponudnik mora za vsak sklop posebej
izkazati, da je v zadnjih 2 letih pred objavo razpisa izvedel najmanj dva posla za
dobavo ponujene oziroma istovrstne opreme katerekoli blagovne znamke najmanj v
obsegu razpisanih količin posameznega
sklopa,
13. ponudnik mora imeti urejeno poslovno razmerje za prodajo in servis računalniške opreme ponujene blagovne znamke
neprekinjeno v tekočem letu in še najmanj v
obdobju 1 leta pred objavo razpisa: za ponujeno blagovno znamko mora imeti ponudnik
sklenjeno veljavno pisno pogodbo, ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala
ali zastopnika blagovne znamke za prodajo
in servis opreme, vključno s pogoji dobave,
jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli,
garancijskimi pogoji in prenosom pravic.
Če iz kakršnihkoli razlogov ponudnik sam
ne opravlja servisne dejavnosti, mora imeti
sklenjeno pogodbo z gospodarskim subjektom o sodelovanju na področju servisiranja
in vzdrževanja računalniške opreme ponujene blagovne znamke (»podizvajalec«),
s čimer izkaže, da bo le-ta zanj opravljal
servisno dejavnost. Podizvajalec mora biti
pooblaščen serviser za računalniško opremo ponujene blagovne znamke (sklenjena
pogodba),
14. dostop do originalnih rezervnih in nadomestnih delov vsaj 5 let po dobavi,
15. zagotavljanje nemotenega odpravljanja napak v času garancije, pod pogoji in
na način določen v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora jamčiti, da bo principal/proizvajalec poskrbel za garancijsko vzdrževanje ponujene opreme, v kolikor prodajalec
te garancije iz kakršnihkoli razlogov ne bo
mogel izvrševati (izjava principala/proizvajalca ponujene opreme),
16. razpolaganje z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvajanje storitev
servisiranja: za vsak posamezen sklop vsaj
2 redno zaposlena delavca z ustrezno stopnjo izobrazbe (vsaj V. stopnja izobrazbe
tehnične smeri), funkcionalnimi znanji (certificiranost s strani proizvajalca za servisiranje ponujene opreme) in najmanj 2-letnimi strokovnimi izkušnjami. Kolikor servisno
dejavnost izvaja podizvajalec, mora le-ta
izpolnjevati pogoje glede kadrovske usposobljenosti,
17. garancijski rok: 3 leta od dobave,
18. dobavni rok: največ 30 dni po podpisu pogodbe,
19. ponujena oprema mora zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
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 in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: odkupnine ni.
Razpisna dokumentacija je na voljo v pi-
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sni obliki v tajništvu naročnika na naslovu
Miklošičeva 4, Ljubljana, II. nadstropje. Na
pisno zahtevo ponudnika jo je mogoče dobiti
tudi preko elektronske pošte na naslovu:
anita.mejac@sodisce.si, z navedbo predmeta naročila, osnovnih podatkov interesenta in kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2006
ob 12. uri; Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Miklošičeva 4, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Št. 11/06

Ob-25752/06

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod športno rekreacijski center Tivoli, kontaktna oseba: Boris Makoter, Celovška 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-15-155,
faks 01/23-16-861, elektronska pošta:
darja.prinat@zavod-tivoli.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 19/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža zaščitne ograde za
hokejsko igrišče v Zalogu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hladilniška pot 36, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vse,
kot izhaja iz razpisne dokumentacije okvirna
vrednost znaša 25,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 23. 10. 2006, konec
23. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vse,
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vse, kot
izhaja 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: vse, kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse, kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse, kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
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 10. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT + DDV 20%.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije za podračun
01261-6030721152 pri UJP Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 10. 2006 do
10.30.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 11. uri; 1000 Ljubljana, Celovška 25.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Zavod športno rekreacijski center Tivoli
Št. 1015/2006
Ob-25760/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Jasna Majcen, u. d. prav.,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-16-75, faks 01/231-086, elektronska
pošta: zdrzz@siol.net.
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: 994-4/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za javne zdravstvene zavode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: javni zdravstveni zavodi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava električne energije za Bolnišnico Golnik – KOPA.
3) Obseg ali količina: 2.209 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava električne energije za Bolnišnico Topolšica.
3) Obseg ali količina: 485 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
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Sklop št. 03
2) Kratek opis: dobava električne energije za Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj.
3) Obseg ali količina: 311 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: dobava električne energije za Bolnišnico za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano zdravljenje Sežana.
3) Obseg ali količina: 250 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: dobava električne energije za Center za zdravljenje otrok Šentvid.
3) Obseg ali količina: 214 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: dobava električne energije za Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1.774 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: dobava električne energije za Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
3) Obseg ali količina: 369 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: dobava električne energije za Klinični center Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 28.046 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: dobava električne energije za Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.
3) Obseg ali količina: 174 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: dobava električne energije za Nefrodial, Zreče.
3) Obseg ali količina: 291 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: dobava električne energije za Ortopedsko bolnico Valdoltra.
3) Obseg ali količina: 2.096 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: dobava električne energije za Osnovno zdravstvo Gorenjske
Kranj.
3) Obseg ali količina: 1.795 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.

Sklop št. 13
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično bolnišnico Begunje.
3) Obseg ali količina: 531 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično bolnišnico Idrija.
3) Obseg ali količina: 554 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično bolnišnico Ormož.
3) Obseg ali količina: 396 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično bolnišnico Vojnik.
3) Obseg ali količina: 579 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično kliniko Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1.812 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: dobava električne energije za Reševalno službo Ravne.
3) Obseg ali količina: 28 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Brežice.
3) Obseg ali količina: 639 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Celje.
3) Obseg ali količina: 7.430 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Dr. Franca Derganca Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: 3.715 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Izola.
3) Obseg ali količina: 4.968 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Jesenice.
3) Obseg ali količina: 1.647 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
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Sklop št. 24
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Maribor.
3) Obseg ali količina: 4.535 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: 3.811 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Novo mesto.
3) Obseg ali količina: 3.882 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Ptuj.
3) Obseg ali količina: 1.814 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: 2.090 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Trbovlje.
3) Obseg ali količina: 920 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 30
2) Kratek opis: dobava električne energije za SŽ – železniški zdravstveni dom Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 193 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 31
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1.237 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 32
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
3) Obseg ali količina: 226 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 33
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Koper.
3) Obseg ali količina: 377 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 34
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.
3) Obseg ali količina: 355 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
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Sklop št. 35
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 718 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 36
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
3) Obseg ali količina: 804 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 37
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota.
3) Obseg ali količina: 231 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 38
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica.
3) Obseg ali količina: 290 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 39
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto.
3) Obseg ali količina: 289 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 40
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Ravne.
3) Obseg ali količina: 25 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 41
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ajdovščina.
3) Obseg ali količina: 251 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 42
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Brežice.
3) Obseg ali količina: 129 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 43
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Celje.
3) Obseg ali količina: 1.175 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 44
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Černomelj.
3) Obseg ali količina: 155 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 45
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Domžale.
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3) Obseg ali količina: 287 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 46
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor.
3) Obseg ali količina: 1.761 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 47
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr.Božidarja Lavriča
Cerknica.
3) Obseg ali količina: 226 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 48
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Dravograd.
3) Obseg ali količina: 73 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 49
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Gornja Radgona.
3) Obseg ali količina: 157 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 50
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Grosuplje.
3) Obseg ali količina: 141 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 51
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Hrastnik.
3) Obseg ali količina: 125 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 52
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Idrija.
3) Obseg ali količina: 303 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 53
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.
3) Obseg ali količina: 174 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 54
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
3) Obseg ali količina: 60 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 55
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Izola.
3) Obseg ali količina: 206 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 56
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Kamnik.

3) Obseg ali količina: 374 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 57
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Kočevje.
3) Obseg ali količina: 207 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 58
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Koper.
3) Obseg ali količina: 389 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 59
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Krško.
3) Obseg ali količina: 488 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 60
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Laško.
3) Obseg ali količina: 124 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 61
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Lenart.
3) Obseg ali količina: 159 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 62
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Lendava.
3) Obseg ali količina: 167 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 63
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Litija.
3) Obseg ali količina: 278 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 64
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 2.775 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 65
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ljutomer.
3) Obseg ali količina: 7 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 66
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Logatec.
3) Obseg ali količina: 76 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 67
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Medvode.
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3) Obseg ali količina: 127 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 68
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Metlika.
3) Obseg ali količina: 57 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 69
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: 361 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 70
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Nova Gorica – osnovno varstvo.
3) Obseg ali količina: 435 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 71
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Nova Gorica – zobozdravstveno varstvo.
3) Obseg ali količina: 333 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 72
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ormož.
3) Obseg ali količina: 158 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 73
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Piran.
3) Obseg ali količina: 151 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 74
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Postojna.
3) Obseg ali količina: 808 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 75
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ptuj.
3) Obseg ali količina: 434 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 76
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Radeče.
3) Obseg ali količina: 98 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 77
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Radlje.
3) Obseg ali količina: 166 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 78
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ravne.

3) Obseg ali količina: 405 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 79
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ribnica.
3) Obseg ali količina: 211 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 80
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Sevnica.
3) Obseg ali količina: 122 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 81
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Sežana.
3) Obseg ali količina: 259 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 82
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: 242 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 83
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina: 322 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 84
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenske Konjice.
3) Obseg ali količina: 218 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 85
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Šentjur.
3) Obseg ali količina: 165 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 86
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Šmarje.
3) Obseg ali količina: 235 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 87
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Tolmin.
3) Obseg ali količina: 271 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 88
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Trbovlje.
3) Obseg ali količina: 172 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 89
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Trebnje.
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3) Obseg ali količina: 143 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 90
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Velenje.
3) Obseg ali količina: 482 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 91
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Vrhnika.
3) Obseg ali količina: 119 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 92
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom za študente Univerze
v Ljubljani.
3) Obseg ali količina: 34 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 93
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Zagorje.
3) Obseg ali količina: 144 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 94
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Žalec.
3) Obseg ali količina: 304 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
Sklop št. 95
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zgornjesavinjski zdravstveni dom
Mozirje.
3) Obseg ali količina: 86 MWh.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 11. 2006; dobava
31. 12. 2007.
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:
99.439 MWh električne energije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe ali ustrezno finančno zavarovanje v višini 3% ponudbene vrednosti
z vključenim davkom. Finančno zavarovanje
mora veljati še najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb naprej. Ponudnik mora
predložiti garancijo za resnost ponudbe na
priloženem obrazcu OBR3 (garancija za
resnost ponudbe) ali obrazcu institucije, ki
je garancijo izdala z vsemi podatki, kot so
predpisani na obrazcu v Pravilniku o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti
v postopkih oddaje javnega naročila (Ur. l.
RS, št. 25/04).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za pravne oziroma obrtno dovoljenje za
samostojne podjetnike,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – ponudnik priloži izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen – ponudnik predloži izpis iz kazenske
evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik predloži
potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe
in samostojni podjetniki),
6. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi – ponudnik predloži potrdilo davčnega urada ali drugega pristojnega
organa,
7. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – ponudnik predloži izpis iz kazenske evidence,
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o nezavajajočih podatkih, da prejema pogoje razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Obrazec BON-1, podatki in kazalniki za
leto 2005 (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe).
Izjavo banke, da v zadnjih 6. mesecih
poslovanja ni imel blokiran svoj transakciski račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zagotavlja zahtevane letne
količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa ter sukcesivno dobavo
na posamezne lokacije, da je v zadnjih 3.
letih pred objavo javnega naročila realiziral vsaj 5 pomembnejših dobav električne
energije (nad 10 mio SIT letno), da predloži
izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
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: 994-4/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila na TRR:
02014-0253693764 Združenje zdravstvenih
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zavodov Slovenije, pred dvigom dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je možno
dobiti tudi po pošti, po predhodnem dokazilu
o plačilu in posredovanem naslovu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do 11.
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: člani komisije naročnika,
zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 11.30; Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Ljubljana, Njegoševa 8.
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: 8. 9. 2006.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije
Ob-25776/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Danica Dobrovc,
tel. +386/1/478-90-69, e-pošta: prehodnivir.mkgp@gov.si, faks +386/1/478-91-55.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mkgp.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v
roke: Danica Dobrovc, tel. +386/1/478-90-69,
e-pošta: prehodnivir.mkgp@gov.si, faks
+386/1/478-91-55,
internetni
naslov:
www.mkgp.gov.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, SI-1000
Ljubljana, Slovenija.
Prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v
roke: Danica Dobrovc, tel. +386/1/478-90-69,
e-pošta: prehodnivir.mkgp@gov.si, faks
+386/1/478-91-55,
internetni
naslov:
www.mkgp.gov.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: učinkovit fitosanitarni kontrolni
sistem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava laboratorijske opreme za laboratorije, ki izvajajo kontrolo na fitosanitarnem področju.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00-0, dopolnilni besednjak: medicinske in laboratorijske naprave, optični in
merilni instrumenti, ure, farmacevtski in podobni medicinski potrošni material, dodatni
predmet(-i), glavni besednjak: 80.42.11.00-2,
dopolnilni besednjak: storitve usposabljanja
kadrov.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1 – Laboratorijska oprema
Sklop št. 2 – Laboratorijski instrumenti
in techware
Sklop št. 3 – Hladilniki
Sklop št. 4 – Čiščenje zraka in klimatske
naprave
Sklop št. 5 – Optična in digitalna laboratorijska oprema
1) Kratek opis: nabava laboratorijske
opreme za izvajanje učinkovite fitosanitarne kontrole.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00-0, dopolnilni besednjak: medicinske in laboratorijske naprave, optični in
merilni instrumenti, ure, farmacevtski in podobni medicinski potrošnji material, dodatni
predmet(-i), glavni besednjak: 80.42.11.00-2,
dopolnilni besednjak: storitve usposabljanja
kadrov.
3) Količina ali obseg: skupaj 28 kosov
opreme:
Sklop št. Naslov sklopa

1
2
3
4
5

Laboratorijska oprema
Laboratorijski instrumenti
in techware
Hladilniki
Čiščenje zraka
in klimatske naprave
Optična in digitalna
laboratorijska oprema

Količina

6
7
3
3
9

Ocenjeni stroški brez DDV: 185.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 40 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dobava laboratorijske opreme v petih
sklopih (skupaj 28 kosov),
– montaža in inštalacijo opreme,
– izobraževanje osebja na dobavljeni
opremi kot navedeno v tehničnih specifikacijah v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 185.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini vsaj
1.850 EUR. Garancija za resnost ponudbe
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mora biti veljavna vsaj še 90 dni po preteku
veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: plačilo bo izvedeno
v skladu s splošnimi pogoji pogodb o dobavi blaga, ki so financirane iz sredstev
Evropske skupnosti (dostopno v ‘Dodatkih
h GGAPPI’). Plačila bodo potrjena in opravljena s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
SI-1000 Ljubljana.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina
ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene
pogoje v skladu z zakonodajo naročnika in
morajo na zahtevo naročnika določiti enega
izmed njih, da zastopa njihovo skupino ali
konzorcij. Sestava skupine ali konzorcija ne
sme biti spremenjena brez predhodne pisne
odobritve naročnika.
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:
Izločeni bodo vsi dobavitelji, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega
postopka po nacionalnih zakonodajnih in
uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata;
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
poravnave davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri so bili ustanovljeni,
ali določbami države naročnika ali države,
kjer se bo izvajala pogodba;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata, v zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje
finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili
pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti dokaze,
običajne po zakonodaji države, kjer so ustanovljeni, da ne spadajo v katerokoli zgoraj
navedeno kategorijo. Omenjena dokazila
ne smejo biti starejša od 180 dni od datuma
roka oddaje ponudb.
Ponudniki morajo priložiti tudi izpisek
iz sodnega registra, ki ga izda odgovoren
sodni ali pravni organ države, v kateri je
ponudnik ustanovljen.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– povprečni letni dohodki ponudnika v obdobju 2003–2005 mora biti vsaj
700.000 EUR;

– dokazilo o izpolnjevanju obveznih finančnih pogojev so bilance uspeha za leta
2003, 2004 in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o izpolnjevanju obveznih tehničnih pogojev ponudnika so referenčna potrdila projektov podobne narave;
– podatki o najmanj 2 referenčnih projektih podobne narave v zadnjih 2 letih morajo biti priloženi v ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora priložiti referenčna potrdila, ki jih izdajo pristojni naročniki.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 544-29/2006.
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: 23. 10. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisno dokumentacijo bo ministrstvo posredovalo izključno na pisno zahtevo ponudnika, ki jo interesenti pošljejo na
kontaktni naslov naveden v Prilogi A tega
obvestila. Interesenti lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo bodisi v tiskani bodisi
v elektronski obliki.
Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 11.
2006 ob 11. uri; Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
SI-1000 Ljubljana.
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: da; Prehodni vir 2004, Odločba
komisije št. K(2004) 4183. Projekt »Učinkovit fitosanitarni kontrolni sistem«, št.
2004/016-710.01.02 je povezan s twinning
light projektom, financiranim s strani Prehodnega vira 2004, št. SI04-AG-02.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev
pritožb: skrajni rok za vložitev zahtevka za
revizijo je 15 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
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VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prehodnivir.mkgp@gov.si, tel. +386/1/478-90-69,
internetni naslov: http://www.mkgp.gov.si/,
faks +386/1/478-91-55.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 511/1090
Ob-25777/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Branko
Lozar, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-05-144, faks 01/30-05-199,
elektronska pošta: branko.lozar@zrss.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kontaktna
oseba: vložišče – Katarina Porenta, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-05-100, faks 01/30-05-199.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
RS za šolstvo, vložišče – Katarina Porenta,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-05-100, faks 01/30-05-199.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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: 125-20/2006 JN po omejenem postopku za dobavo računalniške
opreme in dobavo predstavitvene opreme
– I. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme in dobava predstavitvene opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da. Ponud
nik lahko poda ponudbo posebej za računalniško opremo in posebej za predstavitveno opremo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava računalniške in dobava predstavitvene
opreme v skladu s specifikacijo iz razpisne
dokumentacije.
Naročnik bo v I. fazi razpisa priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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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: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2006 od 10.
do 12. ure, do dneva in roka predvidenega
za oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na PEZR št.
01100-6030633108 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: 26. 9. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana – vložišče pri
Katarini Porenta.
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) Pogoji odpiranja ponudb: javnega
odpiranja ponudb ne bo.
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: 8. 9. 2006.
Zavod RS za šolstvo
Ob-25866/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših občanov Ljutomer, kontaktna oseba: Suzana Vlatkovic, C. I. slov. tabora 5,
9240 Ljutomer, Slovenija, tel. 02/585-11-02,
faks 02/585-11-20, elektronska pošta: suzana.vlatkovic@siol.net, internetni naslov:
www.dso-ljutomer.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: JR-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev prehrambenega blaga
za Dom starejših občanov Ljutomer.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ljutomer, Cesta I. slov. tabora 5, 9240 Ljutomer.
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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: celotno
naročilo prehrambenega blaga obsega 13
sklopov:
– sklop št. 1 – meso sveže; svinjsko,
goveje, teletina, drobovina, mesni in suhomesnati izdelki,
– sklop št. 2 – perutninsko meso sveže,
– sklop št. 3 – izdelki iz perutninskega
mesa,
– sklop št. 4 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop št. 5 – jajca,
– sklop št. 6 – sveža zelenjava, sadje
in krompir,
– sklop št. 7 – zamrznjena zelenjava,
sadje, ribe in morski sadeži,
– sklop št. 8 – biološko konzervirana zelenjava,
– sklop št. 9 – kruh in pekovsko pecivo,
– sklop št. 10 – testenine z jajci, zamrznjeni izdelki,
– sklop št. 11 – mlevski izdelki in žitarice,
– sklop št. 12 – čaji, kava, riž, dodatki
jedem, praškasti proizvodi,
– sklop št. 13 – ostalo prehrambeno blago.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 12. 2006, konec 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi
pogodbe menico v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni od dneva prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register mora predložiti iz sodnega
registra, iz katerega bo razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti, katere
predmet je to javno naročilo,
– v primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik posameznik, mora predložiti t.i.
priglasitveni list, s katerim izkazuje vpis v register samostojnih podjetnikov, izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
oziroma izpisek iz evidence AJPES.
Obe listini morata biti izdani v tekočem
koledarskem letu in morata izkazovati zadnje veljavno stanje.
2. Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe:
– pravna oseba mora predložiti potrdilo
pristojnega sodišča, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov
posameznikov pri izpostavi Davčnega urada, oziroma pri AJPES.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni na
dan oddaje ponudbe.

Ponudnik mora obvezno priložiti tudi lastno izjavo, da pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo
ustavljeno.
3. Potrdilo o nekaznovanosti
Ponudnik predloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina ne sme biti starejša 90 dni na
dan oddaje ponudbe. Ponudnik priloži lastno
izjavo, v kateri pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Dokazilo o poravnanih davkih
Ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda
davčna uprava, na območju katere ima ponudnik svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od 30 dni na dan oddaje ponudbe.
Ponudnik mora priložiti še lastno izjavo,
v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima poravnane druge
dajatve in poslovne obveznosti v skladu s
predpisi RS.
Kot dokazila so veljavne tudi fotokopije
originalnih listin, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da naknadno zahtevo predložitev originalne listine.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo o finančnem poslovanju
Ponudnik mora predložiti dokazilo banke, da kot ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa. Listina
ne sme biti starejša od 30 dni na dan oddaje
ponudbe.
Kot dokazilo banke je veljavna tudi fotokopija.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je tehnično in poslovno sposoben izvesti JN in opis tehnične
zmožnosti izvedbe – izjava ponudnika,da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo s
specifikacijo tehničnih sredstev, s katerimi
bo ponudnik izvedel predmetno javno naročilo in da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenih živil in da zagotavlja dobavo blaga
tudi ob nedeljah in praznikih (velja za sklop
kruh in mleko);
2. izjava ponudnika, da je pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih
dveh letih (2004, 2005) pred objavo tega
razpisa;
3. ponudnik mora izpolniti referenčno listo (ponudnik mora za zadnja tri leta opisati
vsaj pet naročnikov, kjer je dobavljal blago,
kot je predmet naročila);
4. izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za izvedbo javnega razpisa in da ponudnik
sprejema razpisne pogoje;
5. izjava ponudnika, da zagotavlja letne
količine blaga za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa, na katerega se
prijavlja;
6. ponudnik mora predložiti izjavo, da
ima organiziran nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil v celotnem procesu in prometu, oziroma da izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu
s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem
in upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in
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prometu živil, izdanih na podlagi zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili;
7. izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji in z dobavo blaga v skladišče
naročnika – razloženo.
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: JR-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceno je vključen
DDV).
Pogoji in način plačila: TRR podračun pri
UJP Murska Sobota št. 01100-6030309031,
sklic 00-1000.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2006
ob 12. uri; Dom starejših občanov Ljutomer,
C. I. slov. tabora 5, 9240 Ljutomer.
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: 8. 9. 2006.
Dom starejših občanov Ljutomer
Št. 187
Ob-25883/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Kočevje, kontaktna
oseba: Paternus Jasna, Roška cesta 22,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-30-235,
faks 01/89-30-224, elektronska pošta:
jasna.paternus@dsokocevje.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-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga za dobo enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sveže meso in mesni
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.

Sklop št. 2
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: mleko.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: kruh.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirano sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: zamrznjeno sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: testenine.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: začimbe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: čaji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago 1.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago 2.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: bio napitki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: diabetična prehrana.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 50,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 300.000
SIT, če je ponudbena vrednost večja od
30,000.000 SIT brez DDV in garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 1,500.000 SIT, če bo pogodbena
vrednost presegala 30,000.000 SIT brez
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: izjava o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila, v primeru, da bodo 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: pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse predpise, ki urejajo področje živil,
ravnanja z njimi in transporta živil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da je registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
b) izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
c) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
d) potrdilo pristojnega urada, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava; ali da ni uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež;
e) potrdilo pristojnega urada, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od datuma prejema
računa in fiksno ponudbeno ceno eno leto
od sklenitve pogodbe;
b)izjava ponudnika, da zagotavlja, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo naročila.
c) potrdilo, da ponudnik ni imel blokacije
računa v zadnjih šestih mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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a) izjava, da ima organiziran nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih artiklov v proizvodnji in prometu ter,
da ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom;
b) izjava, da ima vozni park za prevoz
živil skladen z veljavnimi predpisi;
c) izjava ponudnika, da bo imel zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti za
nemoteno zagotavljanje sukcesivne dobave
v rokih kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
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 6. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije na TR
01100-6030265963 je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2006
ob 11. uri; Dom starejših občanov Kočevje,
Roška cesta 22, 1330 Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Dom starejših občanov Kočevje

Gradnje
Ob-25296/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-95-00, faks 03/427-95-42,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 4/2006 - kotlovnica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kotlovnice v domu ob Savinji
Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom ob Savinji Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
kotlovnice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% skupne vrednosti posla.
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 izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev 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 Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih in razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponujena cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference.
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: 6. 10. 2006, cena:
50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zahtevek za izročitev razpisne dokumentacije skupaj z davčno številko ter potrdilom o vplačilu stroškov
za pridobitev razpisne dokumentacije na
TRR: 01100-6030264702.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 10. 2006 do 8.
ure.
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: 16. 10. 2006
ob 12. uri, Dom ob Savinji Celje, Jurčičeva
ulica 6, 3000 Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Dom ob Savinji Celje
Ob-25438/06
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija križišča Čeplje na
R2-447/0290.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0290 cesta R2-447
Šentrupert–Ločica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.29-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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: konec 31. 10. 2007.
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:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
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 sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
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znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
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 3. 10. 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: 3. 10. 2006 do 9. 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: 3. 10. 2006
ob 10. 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
180,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-25439/06
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja zidu 2 v območju križišča
Kamnik na R1-225/1359.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1359 cesta
R1-225 Duplica–Kamnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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: 180 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:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v ka-
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zensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in izjava,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
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 sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zaposlitvi in
znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
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izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
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 3. 10. 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: 3. 10. 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: 3. 10. 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
155,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-25440/06
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: 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, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
protiprašna zaščita ceste RT 905, odsek
1097 Mrzli Studenec-Jereka od km 1.970
do km 2.970.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1097 cesta RT-905
Mrzli Studenec–Jereka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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: konec 1. 5. 2007.
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:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
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 sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila),
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju),
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika),
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu),
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
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 3. 10. 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: 3. 10. 2006 do 10.
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: 3. 10. 2006
ob 11. 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.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 34,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 6/34
Ob-25486/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: drugo: gospodarska
družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbeno obrtniška in instalacijska
dela pri obnovi prostorov na Partizanski 54
v Mariboru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: poslovna stavba Pošte Slovenije na Partizanski 54 v Mariboru.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri
obnovi prostorov na Partizanski 54 v Mariboru, po sklopih, in sicer:
– gradbena in obrtniška dela,
– elektro instalacije,
– strojne instalacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45213100.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: gradbena in obrtniška dela
1) Kratek opis: gradbena in obrtniška
dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45213100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 80 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: elektro instalacije
1) Kratek opis: elektro instalacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45310000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 80 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: strojne instalacije
1) Kratek opis: strojne instalacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45351000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 80 dni od oddaje javnega naročila.

Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri obnovi
prostorov na Partizanski 54 v Mariboru, po
sklopih, in sicer:
– gradbena in obrtniška dela,
– elektro instalacije,
– strojne instalacije.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
80 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
P 10 Izjava ponudnika, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da bo z deli pričel v skladu z zahtevami naročnika (takoj po uvedbi v posel) in zaključil
z deli v roku.
P 11 Izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da upošteva obveznosti,
katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki
Sloveniji.
P 12 Izjava ponudnika o organizacijski
usposobljenosti s spiskom referenc.
P 13 Izjava ponudnika o odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu del, v
zahtevanih rokih.
P 14 Izjava ponudnika, da so v ceni vključeni vsi stroški za dokončanje razpisanih del
vključno z manipulativnimi stroški.
P 15 Potrdilo pooblaščenega revizorja (v
primeru, da je skupna ponudbena vrednost
višja od 50,000.000 SIT (brez DDV)), ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva oddaje ponudbe.
P 16 Seznam podizvajalcev z navedbo
del, ki jih bodo opravili posamezni podizvajalci (v primeru, da vrednost del podizvajalcev presega 20% vrednosti za sklop) in oceno vrednosti njihovih del za posameznega
podizvajalca ali izjava ponudnika, da del ne
bo opravljal s podizvajalci.
P 17 Izjava ponudnika, da bo ponudnik,
na zahtevo naročnika, sklenil cesijske pogodbe s podizvajalci, do višine izvedenih
del podizvajalcev.
P 18 Izjava ponudnika, da sprejema določila iz vzorca pogodbe.
P 19 Izjava ponudnika, v kateri ponudnik
zagotavlja, da bo v primeru izbora izvajalca
za večinski sklop del prevzel organizacijo in
vodenje gradbišča v celoti, v skladu z določili 76. člena ZGO-1.
P 20 Izjava ponudnika, da bo sam opravil
najmanj 50% del za sklop, na katerega se
prijavlja.
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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:
P 1 Dokazilo o registraciji;
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
P 3 Potrdilo o nekaznovanosti;
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih;
P 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe.;
P 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Dokazila o finančnem poslovanju.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe – ponudnik mora podati kapacitete
strojne mehanizacije in opreme.
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben za izvajanje ponujenih del, kar
dokazuje s seznamom kadrov in njihovimi
referencami. Priloga: izjava in referenčna
lista tehničnega osebja.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. najnižja vrednost ponudbe
za sklop
100
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4-2006/JNG.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 10. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije je samo v primeru, da jo ponudnik želi prejeti po pošti. Če jo ponudnik
natisne s spletne strani Pošte Slovenije
www.posta.si, plačilo ni potrebno.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 11. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 10.
2006 ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 9. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315 (Ferdo
Jehart), faks 02/22-01-293.
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:
dograditev šolske telovadnice in ureditev
zunanjih površin Osnovne šole Franca
Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): razred: 50; skupine:
500, 501, 503 in 504; podskupine: 500,1;
500,2; 501,1; 501,2; 501,3; 501,4; 501,5;
501,6; 501,7; 503,1; 503,2; 503,3; 503,4;
503,5; 503,6; 504,1; 504,2; 504,3; 504,4;
504,5; 504,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dograditev šolske telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana
Staneta, Kersnikova 10, Maribor. Celotna
orientacijska vrednost del brez DDV je
290,000.000 SIT (1,210.148,56 EVRO).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 11. 2006 in/ali konec
20. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta
finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in
izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo pokrila tudi potrjene obveznosti izvajalca del
do njegovih podizvajalcev, ki jih izvajalec
iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnal ob zapadlosti (bančna
garancija banke ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice) v primeru če bo ponudnik
izbran kot najugodnejši;
– izjava ponudnika za izdajo instrumenta
finančnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v
primeru če bo ponudnik izbran kot najugodnejši.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike);
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno;
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alineji,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
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 13. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis – Dograditev
telovadnice OŠ Franca Rozmana Staneta
Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 10. 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 30. 11. 2006.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10. 2006
ob 12. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Ob-25714/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba:
Albin Pahor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-111,
faks 05/30-21-271, elektronska pošta:
albin.pahor@nova-gorica.si, internetni naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tesnitev dna JV dela odlagalnega polja s
PEHD folijo 2,5 mm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče odpadkov
– Stara gora.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD F45.24.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tesnitev dna JV dela odlagalnega polja s PEHD
folijo 2,5 mm.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso dopustne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 10. 2006 in/ali konec
gradnje: 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala na podlagi začasnih in končne
situacije v roku 60 dni od prejema situacije
na vložišče naročnika oziroma v skladu s
pogoji 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: sklenitev pogodb 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A. Splošni pogoji:
A.a) ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
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A.b) ponudnik ni bil v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
A.c) ponudnik ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,
A.č) zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
A.d) ponudnik ni bi kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane
A.e) ponudnik ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov.
B. Ekonomsko-finančni pogoji:
B.a) ponudnik oziroma vodilni partner v
skupini ponudnikov ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih,
C. Tehnični in kadrovski pogoji:
C.a) ponudnikov plan izvedbe javnega
naročila je primeren glede na naravo del in
pogoje iz razpisne dokumentacije ter omogoča kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del,
C.b) ponudnik je v zadnjih dveh letih
uspešno izvedel tesnitve s PEHD folijo v
skupni izmeri 50.000 m2.
Za uspešno izvedene tesnitve se štejejo tiste, za katere ponudnik priloži potrjene
reference o uspešnem dokončanju izgradnje investicije na priloženem obrazcu. Ne
upoštevajo se reference, ki jih je ponudnik
pridobil kot podizvajalec.
C.c) Ključno osebje:
– odgovorni vodja del mora dokazati, da
izpolnjuje pogoje, ki jih za primer zahtevnih objektov določa 77. oziroma 78. člen
ZGO-1.
Opozorilo za primer podizvajalcev:
Ekonomsko finančne ter tehnične in kadrovske pogoje mora izpolnjevati ponudnik
sam in jih ni dopustno dopolnjevati oziroma
dosegati s pomočjo podizvajalcev.
Opozorilo za primer skupine ponudnikov:
Šteje se, da ponudnik izpolnjuje splošne,
ekonomsko finančne ter tehnične in kadrovske pogoje, če dokaže, da vsak partner v
skupini ponudnikov izpolnjuje vse splošne
pogoje ter če vsi partnerji skupaj izpolnjujejo
ostale ekonomsko finančne ter tehnične in
kadrovske pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– Dokazilo A.a): redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti
oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa. Izpisek na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 90 dni.
Dokazilo A.b): kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži podpisano izjavo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v Dokazilu A.b; kot
dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na

dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni.
– Dokazilo A.c): kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo
ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za finance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejše od 30 dni.
– Dokazilo A.č): kot dokaz, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni.
– Dokazilo A.d): kot dokaz, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
Ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
– Dokazilo A.e): priložiti poročilo 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 svoje obveznosti do
podizvajalcev, dobaviteljev blaga in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Dokazilo B.a): BON-2 in potrdilo/a
bank/e, da ponudnik oziroma vodilni partner
v skupini ponudnikov ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih,
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Dokazilo C.a): ustrezen plan izvedbe
javnega naročila
Dokazilo C.b): izpolnjen obrazec »Referenčna lista ponudnika za tesnitev s PEHD
folijo« s potrjenimi referencami na priloženem obrazcu.
Dokazilo C.c): izpolnjen priložen obrazec »Vprašalnik za odgovornega vodjo del«,
potrdilo o vpisu v ustrezen imenik pristojne
poklicne zbornice ter v primeru tuje fizične
osebe dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 78. člena ZGO-1.
V primeru skupine ponudnikov, mora ponudnik v ponudbi priložiti dokazila za vse
splošne pogoje za vsakega partnerja posebej.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 70%,
2. reference 20%,
3. garancijska doba 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 30. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Mestna
občina Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 10. 2006 do 8. 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 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: vsi ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 2006
ob 9. uri, Mestne občine Nova Gorica, steklena dvorana.
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 primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-344/2006/1
Ob-25716/06
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@gov.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@gov.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@gov.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
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Šmarje pri Jelšah in novogradnjo poslovnega objekta za potrebe EVSP
Ostrožno, št. 430-344/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Šmarje pri Jelšah in novogradnjo poslovnega objekta za potrebe
EVSP Ostrožno, in sicer obsega naslednja
sklopa:
– sklop 1: izvedba gradbeno obrtniških
del za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, ki
zajema naslednja dela: 1. gradbeno obrtniška dela, 2. elektroinštalacije in elektro
oprema, 3. strojne inštalacije, 4. zunanja
ureditev,
– sklop 2: novogradnja poslovnega
objekta za potrebe EVSP Ostrožno, ki zajema naslednja dela: 1. gradbeno obrtniška
dela, 2. elektroinštalacije in elektro oprema,
3. strojne inštalacije, 4. zunanja ureditev.
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Predmet javnega razpisa (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: PP Šmarje pri Jelšah, Rimska
cesta 4.
– sklop 2: naselje Lokrovec, parcela št.
854/5 k.o. Ostrožno v Celju.
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 gradbeno obrtniških del za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, ki zajema naslednja dela: 1. gradbeno
obrtniška dela, 2. elektroinštalacije in elektro oprema, 3. strojne inštalacije, 4. zunanja
ureditev.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vred
nost naročila je 245,833.300 SIT brez DDV
oziroma 295,000.000 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 adaptacije poslovnih prostorov za potrebe SENDM, ki
zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrt
niška dela, 2. strojne inštalacije, 3. elektro
inštalacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vred
nost naročila je 87,500.000 SIT brez DDV
oziroma 105,000.000 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 333,333.300 SIT
brez DDV oziroma 400,000.000 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: 194 dni od oddaje naročila,
– za sklop 2: 145 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
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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.
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;
– 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
100,000.000 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: 430-344/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 10. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43034406,
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: 16. 10. 2006 do 15.
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: 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: 17. 10. 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.
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 s 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.
Opomba pod točko II.3):
– sklop 1: rok za izvedbo del adaptacije
in nadzidave objekta A je 194 dni (upoštevati
tudi sobote in nedelje) od uvedbe izvajalca v
posel. Rok za izvedbo del izgradnje garaže
ter zunanjo ureditev je 127 dni (upoštevati
tudi sobote in nedelje) od pridobitve gradbenega dovoljenja, vendar najkasneje do
30. 9. 2007,
– sklop 2: rok za izvedbo del je 145 dni
(upoštevati tudi sobote in nedelje) od dneva
uvedbe izvajalca v posel.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 038/06
Ob-25717/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, SI-1420
Trbovlje, Slovenija, v roke: Jože Medved,
tel. +386/3/563-48-00, e-pošta: joze.med
ved@trbovlje.si, faks +386/3/562-79-86.
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Internetni
naslov
naročnika:
www.trbovlje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@
sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čistilne naprave in kanalizacijska
infrastruktura porečja osrednje Save – Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Trbovlje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Trbovlje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Trbovlje obsega projektiranje in izgradnjo čistilne
naprave, s kapaciteto 19.000 PE ter kanalizacijskega sistema v skupni dolžini
5,3 km, ki vključuje kanale Zd, J, E, A,
C, Z1 in B ter izgradnjo zadrževalnih bazenov.
Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti vso potrebno projektno in tehnično
dokumentacijo, pridobiti gradbena dovoljenja, izgraditi vse objekte ter izvesti poskusno obratovanje in predajo objektov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Projekt Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Trbovlje obsega
projektiranje in izgradnjo čistilne naprave,
s kapaciteto 19.000 PE ter kanalizacijskega
sistema v skupni dolžini 5,3 km, ki vključuje
kanale Zd, J, E, A, C, Z1 in B ter izgradnjo
zadrževalnih bazenov.
Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti vso potrebno projektno in tehnično
dokumentacijo, pridobiti gradbena dovoljenja, izgraditi vse objekte ter izvesti poskusno obratovanje in predajo objektov.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.269,073.600 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 1.361 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo ponudb.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni od izdaje Potrdila o
izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni
po prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
katerem mora biti natančno opredeljena
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora opredeliti tudi nosilca posla,
ki skupino ponudnikov, v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla
sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila
in predloži ustrezna sredstva zavarovanja.
Ne glede na to pa vsi drugi so-ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru predložitve skupne ponudbe
mora vsak posamezni so-ponudnik izpolnjevati vse statusne pogoje, ekonomskofinančne in tehnično-kadrovske pogoje pa
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati
enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
Pravni akt o skupni izvedbi mora minimalno vsebovati naslednje določbe:
– pooblastilo glavnemu ponudniku,
– neomejena solidarna odgovornost
vseh ponudnikov,
– posamezni deleži ponudnikov v % in
področje dela, ki ga bo ponudnik izvedel,
– način plačila preko vodilnega ponud
nika,
– rok trajanja sporazuma.
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:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupci-
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jo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika 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;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih združbah, za korupcijo, za goljufijo,
za pranje denarja ali za podkupovanje ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje v Republiki Sloveniji oziroma
primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija
1991 o preprečevanju uporabe finančnega
sistema za pranje denarja;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika 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, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
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Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enaki najmanj protivrednosti 2.500,000.000
SIT;
– da v zadnjih 6 mesecih samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru
skupine ponudnikov/konzorcija ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10
dni;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 317,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma izjava,
da tuji ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni v zadnjih
6 mesecih;
– 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
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– dokazilo v smislu vsebine obrazca
5.10: Pismo o nameri, izdano s strani poslovne banke ali zavarovalne in/ali kreditne
družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posame-
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znih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) vsaj 2 kanalizacijska sistema v dolžini vsak najmanj
po 2.000 m in najmanj eno (1) čistilno napravo kapacitete vsaj 8.000 PE;
– da ima odgovorni vodja del (v skladu s
77. in 78. členom Zakona o graditvi objektov) izkušnje pri izvedbi vsaj 2 projektov pri
izgradnji kanalizacijskega sistema in spremljajočih objektov ali izkušnje pri izvedbi
izgradnje vsaj 1 čistilne naprave v zadnjih
5 letih;
– da izpolnjuje odgovorni projektant za
kanalizacijo pogoje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov in ima v zadnjih 5 letih izkušnje pri projektiranju vsaj 2 kanalizacijskih
sistemov dolžine vsak najmanj po 2.000 m;
– da izpolnjuje odgovorni projektant za
čistilno napravo pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in ima v zadnjih 5
letih izkušnje pri projektiranju vsaj 1 čistilne
naprave kapacitete vsaj 8.000 PE;
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani
naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec 5.12: Referenčna potrdila ponudnika za kanalizacijske sisteme, izdana s
strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne
iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.13: Referenčna potrdila ponudnika za čistilne naprave, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.15: Obrazec za življenjepise
ključnega osebja;
– obrazec 5.16: Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.20: Seznam opreme, katero
bo ponudnik vgradil in tehnično – prospektna dokumentacija.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: CCI
2005/SI/16/C/PE/004/01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-3843/06 z dne 17. 2. 2006; 2006/S
34-036933 z dne 18. 2. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 11. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 240.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 240.000 SIT ali

1.001,50 EUR (znesek v EUR je preračunan
po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR =
239,640 SIT), na račun: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI-1000 Ljubljana, št. računa
33000-6617471620, IBAN koda/št. računa
SI5633000-6617471620, Swift koda: HAABSI22, s pripisom “Trbovlje”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način in
v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 11.
2006 ob 11. uri; Občina Trbovlje, Mestni trg
4, SI-1420 Trbovlje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada; projekt št. CCI
2005/SI/16/P/PE/004.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 26. 9.
2006, ob 9.30 po lokalnem času, na naslovu: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, SI-1420
Trbovlje. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila, zoper
vsako ravnanje naročnika, razen če zakon,
ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o
reviziji postopkov javnega naročanja, ne
določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi
naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Občina Trbovlje
Št. 039/06
Ob-25718/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
SI-1430 Hrastnik, Slovenija, v roke: Tomaž
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Sihur, tel. +386/3/565-43-50, e-pošta: Tomaz.
sihur@hrastnik.si, faks +386/3/564-40-41.
Internetni
naslov
naročnika:
www.hrastnik.si/obcina.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@
sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): SL Consult d.o.o., Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čistilne naprave in kanalizacijska
infrastruktura porečja osrednje Save – Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura
Občine Hrastnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Hrastnik, Slovenija.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Hrastnik obsega projektiranje in izgradnjo čistilne
naprave, s kapaciteto 11.000 PE ter kanalizacijskega sistema v skupni dolžini
13,5 km, ki vključuje kanale S, B1, B2, F1,
F2, H1, H1-1, H2, P1, R1, R1-1, R3, R3-1,
R3-2, H3, M, M1, M2, M3, M4 ter izgradnjo
zadrževalnikov D, F in G in izgradnjo črpališč Č1 in Č2.
Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti vso potrebno projektno in tehnično
dokumentacijo, pridobiti gradbena dovoljenja, izgraditi vse objekte ter izvesti poskusno
obratovanje in predajo objektov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmet(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projekt
Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Hrastnik obsega projektiranje
in izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto
11.000 PE ter kanalizacijskega sistema v
skupni dolžini 13,5 km, ki vključuje kanale
S, B1, B2, F1, F2, H1, H1-1, H2, P1, R1,
R1-1, R3, R3-1, R3-2, H3, M, M1, M2, M3,
M4 ter izgradnjo zadrževalnikov D, F in G in
izgradnjo črpališč Č1 in Č2.
Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti vso potrebno projektno in tehnično

dokumentacijo, pridobiti gradbena dovoljenja, izgraditi vse objekte ter izvesti poskusno
obratovanje in predajo objektov.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.217,555.800 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1.361 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni od izdaje Potrdila
o izvedbi).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
katerem mora biti natančno opredeljena
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora opredeliti tudi nosilca posla,
ki skupino ponudnikov, v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla
sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila
in predloži ustrezna sredstva zavarovanja.
Ne glede na to pa vsi drugi so-ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru predložitve skupne ponudbe
mora vsak posamezni so-ponudnik izpolnjevati vse statusne pogoje, ekonomskofinančne in tehnično-kadrovske pogoje pa
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati
enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
Pravni akt o skupni izvedbi mora minimalno vsebovati naslednje določbe:
– pooblastilo glavnemu ponudniku,
– neomejena solidarna odgovornost
vseh ponudnikov,
– posamezni deleži ponudnikov v % in
področje dela, ki ga bo ponudnik izvedel,
– način plačila preko vodilnega ponudnika,
– rok trajanja sporazuma.
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:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno 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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– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika 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;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih združbah, za korupcijo, za goljufijo,
za pranje denarja ali za podkupovanje ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje v Republiki Sloveniji oziroma
primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika 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;
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ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enaki najmanj protivrednosti 2.500,000.000
SIT;
– da v zadnjih 6 mesecih samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru
skupine ponudnikov/konzorcija ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 304,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma izjava,
da tuji ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni v zadnjih
6 mesecih;
– 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
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– dokazilo v smislu vsebine obrazca
5.10: Pismo o nameri, izdano s strani poslovne banke ali zavarovalne in/ali kreditne
družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
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za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil
(kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih
del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer:
gradnje novega objekta (v kar se ne šteje
dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije
objekta ali nadomestne gradnje) vsaj 2 kanalizacijska sistema v dolžini vsak najmanj
po 2.000 m in najmanj eno (1) čistilno napravo kapacitete vsaj 8.000 PE;
– da ima odgovorni vodja del (v skladu s
77. in 78. členom Zakona o graditvi objektov) izkušnje pri izvedbi vsaj 2 projektov pri
izgradnji kanalizacijskega sistema in spremljajočih objektov ali izkušnje pri izvedbi
izgradnje vsaj 1 čistilne naprave v zadnjih
5 letih;
– da izpolnjuje odgovorni projektant za
kanalizacijo pogoje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov in ima v zadnjih 5 letih izkušnje pri projektiranju vsaj 2 kanalizacijskih
sistemov dolžine vsak najmanj po 2.000 m;
– da izpolnjuje odgovorni projektant za
čistilno napravo pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in ima v zadnjih 5
letih izkušnje pri projektiranju vsaj 1 čistilne
naprave kapacitete vsaj 8.000 PE;
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani
naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec 5.12: Referenčna potrdila ponudnika za kanalizacijske sisteme, izdana s
strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne
iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.13: Referenčna potrdila ponudnika za čistilne naprave, izdana s strani
naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz
Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.15: Obrazec za življenjepise
ključnega osebja;
– obrazec 5.16: Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.20: Seznam opreme, katero
bo ponudnik vgradil in tehnično – prospektna dokumentacija.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: CCI
2005/SI/16/C/PE/004/02.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-3827/06 z dne 17. 2. 2006; 2006/S
34-036934 z dne 18. 2. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 7. 11. 2006 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 246.000 SIT.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 246.000 SIT ali
1.026,54 EUR (znesek v EUR je preračunan
po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR =
239,640 SIT), na račun: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI-1000 Ljubljana, št. računa
33000-6617471620, IBAN koda / št. računa
SI5633000-6617471620, Swift koda: HAABSI22, s pripisom “Hrastnik”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način in
v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 13.
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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 11.
2006 ob 15. uri; Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, SI-1430 Hrastnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada; projekt št. CCI
2005/SI/16/P/PE/004.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 26. 9.
2006, ob 12.30 po lokalnem času, na naslovu: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
SI-1430 Hrastnik. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila, zoper
vsako ravnanje naročnika, razen če zakon,
ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o
reviziji postopkov javnega naročanja, ne
določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi
naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Občina Hrastnik
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Ob-25720/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
kontaktna oseba: Alenka Dervarič, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/29-14-609, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: alenka.deravric@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/(0)1/29-14-203, faks
+ 386/(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba
202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. + 386/(0)1/29-14-203, faks
+ 386/(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
62/2006 – SH.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– zamenjava salonitne strešne kritine
na objektu centralnega skladišča v Zalogu,
– zamenjava dotrajane azbestnocementne kritine centralnega skladišča v
Zalogu v lasti Holdinga Slovenskih železnic z novo vlaknocementno valovito
kritino.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: objekt centralnega skladišča Holdinga Slovenskih železnic na širšem
območju železniške postaje Zalog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava dotrajane azbestnocementne kritine
na centralnem skladišču HSŽ v Zalogu s
streho ločne konstrukcije v skupni kvadraturi
ca. 3500 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe menico z menično izjavo v
višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj
120 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
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. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,

3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje 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,
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
6. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
7. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
8.A) da je ponudnik, partner v skupnem
nastopu ali podizvajalec, v zadnjih 3 letih
pred dnevom objave javnega razpisa uspešno izvedel prekrivanje vsaj dveh objektov,
ki sta po tipu in zahtevnosti objekta primerljiva z objektom, ki je predmet tega razpisa, v
skupni kvadraturi najmanj 1000 m2, in sicer
v kvaliteti vlaknocementne valovite kritine
profila 177/51 mm z vgrajenimi varnostnimi trakovi, barvane v masi in površinsko
(ali nebarvana v masi v osnovni sivi barvi),
s prostorninsko maso večjo od 1,7 g/cm3,
razred odziva na ogenj A2 (standard SIST
EN 13501-1) pritrjene s samovrtalnimi vroče
cinkanimi vijaki,
8.B) da ima ponudnik, partner v skupnem
nastopu ali podizvajalec, kot izvajalec del
potrdilo o strokovni usposobljenosti za pokrivanje objektov z vlaknocementnimi valovitimi ploščami kvalitete kot je navedena
v točki 8A;
8.C) da ima ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, kot izvajalec del za odstranjevanje azbesta pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje skladno z
Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah
ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 60/06),
– ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Zagotoviti mora najmanj 1
dipl. inž. gradbeništva.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence,
3. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb,
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb,
6. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države – dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8A) izpolnjen obrazec – Reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
tudi potrdila za vsak posel pogodbo – posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo
vrednost del, kvaliteto kritine in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti – izpolnjena Izjava – Potrdilo reference,
8B) priloženo potrdilo o zahtevani strokovni usposobljenosti s strani proizvajalca
kritine,
8C) priloženo potrjeno okoljevarstveno dovoljenje ministrstva, pristojnega za
okolje,
9. izpolnjena obrazca, s podatki o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe (obrazca sta priložena v Razpisni
dokumentaciji, Navodila ponudnikom).
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:
– Višina ponudbene cene – 100%
Točkovanje se izvede na naslednji
način:
          Fmin
Fi = --------- × 100
          fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
Fi – število doseženih točk ponudnika, ki
je predmet ocenjevanja.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnejši.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 10. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 20.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 00340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 17. 10. 2006 do
13. 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: 17. 10. 2006
ob 14. uri v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-25751/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba:
Daniel Krivec, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/38-45-195,
faks 07/38-45-190, elektronska pošta:
daniel.krivec@siol.net.
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, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0046/2006-01/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje ureditve Kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sokolski trg, Dolenjske
Toplice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba zunanje ureditve Kulturno kongresnega
centra v Dolenjskih Toplicah, in sicer gradbena, obrtniška in instalacijska dela v okviru zunanje ureditve Kulturno kongresnega
centra, kot je razvidno iz PGD, vključno z
rekonstrukcijo infrastrukturnih priključkov in
rekonstrukcijo infrastrukturnega omrežja na
obravnavanem območju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2006, konec 31. 5.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT;
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6. 2007;
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku za dobo 36 mesecev od prevzema pogodbenih del v višini 10,000.000 SIT;
– izjavo zavarovalnice, da bo v primeru
sklenitve pogodbe zavarovala izvajalčevo
odgovornost za neposredno škodo, ki bi
utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegovega dela
in njegovih pogodbenih obveznosti v višini
najmanj 10,000.000 SIT skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun
se dela mesečno z izstavitvijo mesečnih
situacij na podlagi potrjenega finančnega
plana oziroma na osnovi dejansko izvršenih del, kontroliranih in potrjenih s strani
nadzornega organa naročnika, do največ
90% pogodbene vrednosti del. Začasne
mesečne situacije oziroma njihov nesporen
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znesek bodo v skladu s pogodbo o oddaji
javnega naročila (obrazec 10) plačane v
roku 60 dni po prejemu potrjene situacije,
pod pogojem, da jo je izvajalec izstavil do
določenega dneva v mesecu (do 8. v naslednjem mesecu) in da je potrjena s strani
nadzornega organa naročnika. Po končanju in predaji del ter odpravi vseh napak
se izstavi končna situacija, ki bo plačana v
rokih in pod pogoji, navedenimi v pogodbi o
oddaji javnega naročila. Podrobnejši način
plačevanja je določen v pogodbi o oddaji
javnega naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopanju iz katere je razvidno kakšna so medsebojna razmerja med
ponudniki in kdo je pooblaščen za podpis
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: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti iz
42. in 42.a člena Zakona o javnih naročilih,
kot jih bo naročnik navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(datum potrdila ne sme biti starejši od 30
dni) in v primeru vpisa ponudnika v kazensko evidenco, pisno izjavo ponudnika, da
se vpis v kazensko evidenco ne nanaša
na pravnomočno obsodbo v zvezi z podkupovanjem;
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (datum
potrdila ne sme biti starejši od 30 dni);
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– s strani AJPES potrjene oddane računovodske izkaze za leto 2005, iz katerih
mora biti razvidno doseganje naslednjih kriterijev: a.) skupni prihodki > 200 milijonov
SIT, b.) sredstva > 150 milijonov SIT, c.)
gibljiva sredstva > kratkoročne obveznosti;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Odredbo o poslovanju
proračunskih porabnikov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo javnega naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s podatki o že sklenjenih pogodbah iz

katerih je razvidna zasedenost kapacitet v
letu 2006;
– vsaj tri potrjene reference o izvedenih
objektih in napravah komunalne infrastrukture v zadnjih petih letih v vrednosti nad 80
milijonov SIT;
– zagotovitev sodelovanja najmanj dveh
pooblaščenih inženirjev s VII. ali VI. stopnjo
strokovne izobrazbe, od katerih bo najmanj
eden razporejen na lokacijo izvedbe javnega naročila ter sodelovanje odgovornega vodja del skladno s 76. in 77. členom
ZGO-1-UPB1.
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:
430-0046/2006-01/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delovni dan od 8. do
12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 17. ure,
s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska
20.000 SIT na transakcijski račun Občine
Dolenjske Toplice št. 01357-0100015780,
namen nakazila: Zunanja ureditev Kulturno
kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 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 15. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnika ali osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2006
ob 10.30; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
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: Daniel Krivec, tel. 07/38-45-195.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 11/06
Ob-25753/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod športno rekreacijski center Tivoli, kontaktna oseba: Boris Makoter, Celovška 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-15-155,
faks 01/23-16-861, elektronska pošta:
darja.prinat@zavod-tivoli.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 20/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška in instalacijska dela
prizidka drsališča Zalog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hladilniška pot 36, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vse, kot
izhaja iz razpisne dokumentacije, okvirna
vrednost znaša 150,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 24. 10. 2006, konec
15. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vse,
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vse, kot
izhaja 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: vse, kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse, kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse, kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
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 10. 10. 2006.
Cena: 25.000 SIT + DDV 20%.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
01261-6030721152 pri UJP Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 10. 2006 do
10.30.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 11. uri; 1000 Ljubljana, Celovška 25.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Zavod športno rekreacijski center Tivoli
Št. 15
Ob-25755/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Topos d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič, Roška cesta 16, 8350 Dolenjske
Toplice, Slovenija, tel. 07/373-15-31, faks
07/373-15-30, elektronska pošta: tajnistvo@topos.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Topos d.o.o., kontaktna oseba:
Gregor Klemenčič, Kočevarjeva ulica 1, 8000

Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-52;
041/266-118, faks 07/373-15-30, elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Topos d.o.o., kontaktna oseba:
Gregor Klemenčič, Kočevarjeva ulica 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-52;
041/266-118, faks 07/373-15-30, elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Topos
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. 07/373-15-52; 041/266-118,
faks 07/373-15-30, elektronska pošta: gisgeodezija@topos.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lokalne ceste LC-295200 Velike
Brusnice–Dolenji Suhadol–Gabrje od km
0+00,40 do km 0,9+40,00 z izgradnjo hodnika za pešce in javno razsvetljavo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velike Brusnice in Leskovec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
lokalne ceste z izgradnjo hodnika za pešce
in javne razsvetljave.
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 po
nudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za zavarovanje obveznosti glavnega izvajalca iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 90% vrednosti izvedenih del na osnovi
izstavljenih situacij v roku 60 dni,
– 10% zadržanega zneska od vrednosti
izvedenih del v roku 30 dni po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem prevzemu
objekta.
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) 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 razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije z virmanom na TRR
št. 03150-1012071012 s pripisom RD Brusnice–Leskovec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 10. 2006 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 10. 2006
ob 11. uri; CEROD d.o.o., Kočevarjeva ulica
2, 8000 Novo mesto.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Topos d.o.o.
Št. 15
Ob-25756/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Topos d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič, Roška cesta 16, 8350 Dolenjske
Toplice, Slovenija, tel. 07/373-15-31, faks
07/373-15-30, elektronska pošta: tajnistvo@topos.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Topos d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Klemenčič, Kočevarjeva
ulica 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/373-15-52, faks 07/373-15-30, elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Topos d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/373-15-52, faks 07/373-15-30, elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Topos
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič,
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-52, faks 07/373-15-30,
elektronska pošta: gis-geodezija@topos.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova regionalne ceste R3-668/5846
Gabrje–Ratež od km 4+488,36 do km
5+514,50 z izgradnjo hodnika za pešce
in javno razsvetljavo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ratež, Male Brusnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
ceste z izgradnjo hodnika za pešce in javne
razsvetljave, prestavitvijo vodovoda, TK in
NN omrežja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za zavarovanje obveznosti glavnega izvajalca iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 90% vrednosti izvedenih del na osnovi
izstavljenih situacij v roku 60 dni,
– 10% zadržanega zneska od vrednosti
izvedenih del v roku 30 dni po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem prevzemu
objekta.
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) 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 razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 9. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije z virmanom na TRR
št. 3150-1012071012, s pripisom Plačilo RD
Ratež–Brusnice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 10. 2006 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 10. 2006
ob 12. uri, Cerod d.o.o., Kočevarjeva ulica 2,
8000 Novo mesto.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Topos d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-25778/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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,
tel. faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, 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, www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: 2006/000470.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja aktivne in pasivne PHZ na območju Verdnikove ulice na Jesenicah; AC A2
Karavanke-Obrežje; odseka 0002 in 0602
Hrušica-Lipce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na območju Verdnikove ulice na Jesenicah; AC A2 Karavanke-Obrežje; odseka 0002 in 0602 Hrušica-Lipce.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:  
452.33.2.92-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A) izgradnja aktivne protihrupne zaščite
ob AC na odseku 0602:
– PHO – 1a – dolžine 20 m, višine 2 m
(od km 2.8 + 33 do km 2.8 + 53),
– PHO -1b – dolžine 120 m, višine 2,5 m
(od km 2.8 + 53 do km 2.9 + 73),
– PHO – 1c – dolžine 240 m, višine 2 m
(od km 2.9 + 73 do km 3.2 + 13).
– PH ograja se izvede kot nadgradnja obstoječe betonske varovalne ograje (BVO);
B) izgradnja pasivne protihrupne zaščite
objekta – Ulica heroja Verdnika 40
(zamenjava obstoječih oken oziroma stekel z okni oziroma stekli, ki nudijo ustrezno
pasivno protihrupno zaščito);
C) zaprtje dilatacij viadukta Podmežaklja
1 na opornikih s spodnje strani (objekt VA
0309 na odseku 0002 ter objekt VA 0310 na
odseku 0602).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,320.000 SIT z 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
istovrstnih del, kot je predmet javnega naročila (izvedba protihrupnih ograj), v zadnjih
petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000470.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006.
Cena: 20.000 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 16.667 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 dokumnetacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do 10. 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: do 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18
VI.1) 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25786/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-901, 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 01/30-09-937, 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; Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, 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.1.1) 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: 2006/000446.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija vozišča na odseku AC A3/0669
Sežana V–Sežana Z in A3/0670 Sežana
Z–Fernetiči.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na odseku AC A3/0669
Sežana V–Sežana Z in A3/0670 Sežana
Z–Fernetiči.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.53.1.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija vozišča na odseku AC A3/0669 Sežana
V–Sežana Z ob km 0,600 do km 2,700 in
na AC A3/0670 Sežana Z–Fernetiči od km
0,000 do km 1,571.
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 6 (popis del – ponudbeni predračun)
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti

tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,923.000 SIT z 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. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija, obnova
ali gradnja voziščne konstrukcije), v zadnjih
petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave).
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000446.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
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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 8.333,30
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: 17. 10. 2006 ob
10.30.
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: 17. 10. 2006
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 1407

Ob-25784/06
Razveljavitev
KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik na
podlagi sklepa komisije za oddajo javnega
naročila z dne 22. 8. 2006 razveljavlja celoten postopek oddaje javnega naročila »Najem kuhinje, prevzem zaposlenih delavcev
prehrambene službe in pripravljanje gotovih
obrokov hrane«, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 59/60 z dne 9. 6. 2006, Ob-16058/06
in Uradnem glasilu EU ID 2006-022857 z
dne 24. 5. 2006.
KOPA Golnik
Št. 43004-02/2006

Ob-25292/06

Podaljšanje rokov
V javnem razpisu za zbiranje ponudb za
izdelavo strategije prostorskega razvoja in
prostorskega reda Občine Škofljica objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21524/06, se spremenijo roki za
prevzem dokumentacije in oddajo ponudb
– navedbe pod točkami:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 25. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 10. 2006 do 11.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 11.30; sejna soba Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Občina Škofljica
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Ob-25470/06

Popravek
V javnem razpisu – Izvedba letalskih
prevozov za leto 2006–2008, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 8.
2006, Ob-23190/06, se spremenijo naslednje točke:
točka III. 2.3) Tehnična sposobnost:
Prva alineja: Ostane nespremenjena.
Druga alineja:
Vsa letala morajo imeti minimalni dolet 2000 km in imeti vso potrebno dodatno
opremo, ki jo zahteva JAR OPS 1 in opremo, ki jo zahteva specifični zračni prostor.
Dokazilo: priložena izjava ponudnika, da
imajo vsa ponujena letala minimalni dolet
2000 km in vso potrebno dodatno opremo,
ki jo zahteva JAR OPS 1 in opremo, ki jo
zahteva specifični zračni prostor.
Tretja alineja:
Ponudnik mora imeti veljavno spričevalo letalskega prevoznika (AOC), izdano
v skladu z JAR OPS 1 (zadnja veljavna
sprememba) in operativno licenco letalskega prevoznika, izdano v skladu z Uredbo
Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. 7. 1992
o licenciranju letalskih prevozov (Ur. l. RS,
št. 240 z dne 24. 8. 1992).
Dokazili:
Kopija veljavnega spričevala letalskega
prevoznika (AOC), izdanega v skladu z JAR
OPS 1 (zadnja veljavna sprememba) in kopija operativne licence letalskega prevoznika, izdano v skladu z Uredbo Sveta (EGS)
št. 2407/92 z dne 23. 7. 1992 o licenciranju
letalskih prevozov (Ur. l. RS, št. 240 z dne
24. 8. 1992).
Četrta alineja:
Se črta.
Peta alineja:
Ponudnik mora imeti zagotovljen parkirni prostor na letališču Brnik, ki zagotavlja
predpisano varovanje in vzdrževanje letala.
Ponudnik mora na zahtevo naročnika, njegovim pooblaščenim varnostnim organom
omogočiti pregled letala iz varnostnih razlogov potnikov.
Dokazilo:
Priložena izjava ponudnika, da ima zagotovljen parkirni prostor na letališču Brnik, ki
zagotavlja predpisano varovanje in vzdrževanje letala in da bo na zahtevo naročnika
njegovim pooblaščenim varnostnim organom omogočil pregled letala iz varnostnih
razlogov potnikov.
Šesta alineja:
Ponudnik mora organizirati 24-urno dežurno službo, ki bo sprejemala naročnikova
naročila. Odzivni čas za realizacijo naročila
je v roku 24 ur od prejema naročila. V izjemnih primerih je rok 4 ure.
Dokazilo:
Priložena izjava ponudnika, da ima organizirano 24-urno dežurno službo, ki bo
sprejemala naročnikova naročila. Odzivni
čas za realizacijo naročila je v roku 24 ur
od prejema naročila. V izjemnih primerih je
rok 4 ure.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 4301-11/2006/26

Ob-25804/06

Popravek
V obvestilu o naročilu storitev po odprtem postopku z oznako »MFERAC03«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62-63
z dne 16. 6. 2006, Ob-16768/06, se določita
nov rok za sprejemanje ponudb in datum
odpiranja ponudb, ki se sedaj glasita:
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 ob 12.
uri.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 9.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za finance, Cankarjeva 18, visoko pritličje, Ljubljana.
namesto prvotno objavljenih rokov:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 ob 12.
uri.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb 31. 7.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za finance, Cankarjeva 18, visoko pritličje, Ljubljana.
Ministrstvo za finance
Ob-25305/06
I.1)
Ime,
naslov
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Nives Jurcan, tel. 00386/1/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks 00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.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 potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: skaniranje in optično prepoznavanje
obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in
delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela naštetih v nadaljevanju. V fazo obdelave
podatkov sodi tudi razpisana naloga
»skaniranje in optično prepoznavanje
obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah
in delih stavb«, katere osnovi namen je
pretvorba podatkov na popisnih obrazcih, ki so v papirni obliki, v digitalno
obliko.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.31.11.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naloge
po projektu skaniranje in optično prepoznavanje obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb so: prevzem obrazcev po
posameznih centrih popisovanja; skaniranje
obrazcev; optično prepoznavanje obrazcev;

urejanje napak skaniranja; komunikacija z
izvajalcem obdelave podatkov; vračanje
obrazcev centrom popisovanja; zaključne
naloge.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 8. 11. 2006; zaključek 28. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe
posla ali bianco menica za dobro izvedbo
posla (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: mesečna plačila 30 dni po prejemu računa za 70% izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku posamezne faze.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: da.
Brezplačen prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh Geodetske uprave
Republike Slovenije http:/www.gu.gov.si.
Merila za oddajo so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države.
Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega
od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja
zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava,
ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in
materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi
izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred
pristojnim organom tuje države. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje
enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v
listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz
relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje
zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki
jo potrdi pristojni organ tuje države.
Pravni status – obvezna dokazila:
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: izpisek iz kazenske evidence,
ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni. Sum
storitve kaznivega dejanja pa se izkaže z
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo (OBR 27).
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
27).
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 60 dni.
III.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 ponu-

dnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
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 60 dni.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. – Ponudnik mora razpolagati z zadostno strojno in programsko opremo ki je
uporabna pri izvedbi pogodbenega dela.
Šteje se, da je kapaciteta strojne in programske opreme zadostna, če zadostuje za
zajem in optično prepoznavanje dokumentov z mesečno kapaciteto 2,000.000 dokumentov.
– Ponudnik mora v ponudbi opredeliti
»predvidene dosežene kakovosti optičnega
prepoznavanja dokumentov v odstotkih, ki
morajo biti nad 95%«.
– Ponujen protokol dela mora zagotoviti, da je čas od prevzema dokumentov v
skaniranje do zaključka njihovega optičnega
prepoznavanja največ sedem dni.
– Ponudnik mora v ponudbi priložiti akt,
s katerim ima rešeno varovanje osebnih podatkov v skladu z 24. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS,
št. 86/04 in 113/05).
– Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta,
– strokovnega sodelavca,
– ostalo ključno osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi projekta.
Strokovne kvalifikacije:
– Vodja projekta:
– vodenje vsaj treh projektov v zadnjih
petih letih, v katerih je bilo v vsakem projektu skaniranih 5,000.000 dokumentov,
– vodenje vsaj enega projekta v zadnjih petih letih, v katerih je bilo s pomočjo
optičnega prepoznavanja obdelanih vsaj
1,000.000 dokumentov,
– vodenje vsaj enega projekta v zadnjih petih letih, s področja skaniranja ali
obdelave podatkov, ki so vključevali osebne
podatke.
– Strokovni sodelavec:
– strokovno sodelovanje na vsaj petih projektih v zadnjih petih letih s področja
skaniranja ali optičnega prepoznavanja vsaj
1,000.000 dokumentov.
Projekti za izpolnjevanje pogojev se med
sabo ne izključujejo – projekt za izpolnjevanje vseh kriterijev je lahko isti.
Dokazilo:
– izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o
ponudniku).
Ponudnik posveti posebno pozornost
opisu izpolnjevanja pogoja, da razpolaganja
z zadostno strojno in programsko opremo ki
je uporabna pri izvedbi pogodbenega dela
(v prilogi k OBR 4).
Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo o
»predvidenih doseženih kakovostih optičnega prepoznavanja dokumentov v odstotkih«
(v prilogi k OBR 4).
– Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje zahtevanih kadrov se opredelijo s seznamom projektov,
v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (1 odstavek) in
opisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom
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v slovenskem jeziku in predaje celotnega
pogodbenega dela v slovenskem jeziku.
Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR 23
(reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi izvedbe. 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 pristojni organ. 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.
Izpolnjevanje pogoja 2.7. se izkazuje v
obrazcu OBR 5 in prilogami temu obrazcu.
– Opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela. Ponudnik posveti
posebno pozornost opisu in predlogom za
zadostitev pogojev opredeljenim v točki 2 in
12 teh navodil:
– Ponudnik naj v ponudbi opredeli protokol dela, pri čemer mora ponujen protokol
dela argumentirano zagotoviti, da je čas od
prevzema dokumentov v skaniranje do zaključka njihovega optičnega prepoznavanja
največ sedem dni.
– Ponudnik mora v ponudbi priložiti akt,
s katerim ima rešeno varovanje osebnih podatkov v skladu z 24. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS,
št. 86/04 in 113/05).
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem
jeziku.
Pogoj morajo izpolnjevati:
– vodjo projekta,
– strokovni sodelavec,
– osebje predvideno za prevzem obrazcev po posameznih centrih popisovanja.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila (merila za oddajo je treba navesti glede na njihovo ponderiranje ali v padajoče zaporedju pomembnosti, če je ponderiranja ni mogoče določiti
iz dokazljivih razlogov);
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. ponujena cena
2. čas obdelave dokumentov
3. kvalifikacije osebja, ki bo
izvajalo nalogo

Ponderiranje

85
10
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 10. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 26. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 10.
2006 ob 10. uri; v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v
pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pooblastilom,
če je potrebno.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: to obvestilo o
naročilu v celoti zamenjuje obvestilo o naročilu 2006/S 101-108542 z dne 30. 5. 2006.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
internetni naslov: http://www.gu.gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 9. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-25437/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, v roke: Romana Pečnik, tel.
+386(0)7/49-81-372, +386(0)7/49-81-275,
e-pošta: romana.pecnik@krsko.si, faks
+386(0)7/49-81-276.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zimsko vzdrževanje občinskih
cest v Občini Krško v letu 2006/2007 in
2007/2008.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Krško.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zimsko vzdrževanje občinskih cest v Občini Krško v letu 2006/2007 in 2007/2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope oziroma področja:
1. območje: Senovo, Brestanica, RožnoPresladol in Koprivnica – ocenjena vrednost
brez DDV 143 mio SIT;
2. območje: Dolenja vas, Zdole, Krškolevi breg+most – ocenjena vrednost brez
DDV 63 mio SIT;
3. območje: Veliki Trn, Raka, Leskovec
pri Krškem desni breg, Senuše, Veliki Podlog, Krško polje, Gora – ocenjena vrednost
brez DDV 137 mio SIT;
4. območje: Kostanjevica na Krki, Podbočje – ocenjena vrednost brez DDV 63
mio SIT.
Zaradi ustanovitve nove občine Kostanjevica na Krki si naročnik po 1. 1. 2007
pridružuje pravico zmanjšati obseg izvajanja
na 4. območju.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje v mesecih: Začetek 15. 11. 2006 do
15. 4. 2007 ter od 15. 11. 2007 do 15. 4.
2008. Rok zaključka pa se lahko skrajša
v primeru, da se bo vzdrževanje cest kot
gospodarska javna služba pričelo izvajati
v eni izmed oblik, ki jih predvideva zakon o
gospodarskih javnih službah.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT;
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 30. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;

– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi, kar med drugim
dokazuje z referencami že izvedenih del;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja vzdrževanja javnih površin v zadnjih treh letih, v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika;
– poročilo pooblaščenega revizorja;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena za
posamezen sklop.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 371-53/2006
O603.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 11. 10. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 10. 2006 do 10. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 13. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 10.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna
soba D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna poobla-
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stila za sodelovanje na javnem odpiranju
podpisana in žigosana s strani odgovorne
osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 9. 2006.
Občina Krško
Ob-25484/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/311966.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava karte hrupa za Mestno občino
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.10.00.00-3.
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: konec 20. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti 10% od vrednosti
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;
Dokazilo: redni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.

– potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazila:
1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
2. izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika);
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik naj v priloženo tabelo navede seznam strokovnjakov, ki bodo opravljali
dela z razpisanega področja. Za vsakega
mora predložiti poslovni življenjepis z navedbo referenc s področja razpisanega projekta za obdobje zadnjih treh let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– EU Direktiva 2002/49/EC,
– Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04),
– Uredba o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05),
– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih
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za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96,
45/02),
– Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l.
RS, št. 14/99),
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest
(Ur. l. RS, št. 70/05),
– Priporočilo 2003/613/EC,
– Navodila oziroma pomoč za pripravo
karte hrupa: Position Paper – Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping
and the Production of Associated Data on
Noise Exposure http://www.imagine-project.org/bestanden/Good%20practice%20g
uide%20on%20mapping_1.pdf.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 89 z dne 7. 10. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 40,
– vsebinska ustreznost ponudbe – 25,
– reference – 20,
– terminski plan – 10,
– dodatne ugodnosti za naročnika – 5.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 354-949/2005-54.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I./104.
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: naročnik si
pridržuje uporabo 84. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-25575/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
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07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta:
nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I A -14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-73/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organizacija, vodenje in izvajanje čiščenja, transportnih in kurirskih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: organizacija, vodenje in izvajanje čiščenja, transportnih in kurirskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV za
obdobje enega leta z rokom veljavnosti 120
dni od datuma določenega za dostavo ponudb,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti ponudbe brez DDV za obdobje enega leta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na
podlagi računa izvajalca.
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: naročnik bo ugotavljal
minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost prijaviteljev na osnovi
predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2),
in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
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 ponudb.
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil ka-
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znovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
2. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
3. izjava, da zagotavlja plačilo do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec na podlagi računa izvajalca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da bo zagotavljal izvajanje storitev v skladu z zahtevami naročnika v Specifikaciji zahtev naročnika in razpisni dokumentaciji;
2. izjava, da bo vključil v izvajanje predmetnega javnega naročila 40 delavcev, ki so
in bodo zaposleni pri naročniku, razporejeni pa pri izbranemu ponudniku na delovnih
mestih centralne službe za čiščenje, transportna in kurirska dela;
3. izjava, da bo za izvajanje predmetnega javnega naročila, prevzel v delovno
razmerje od dosedanjega izvajalca čiščenja
najmanj 15 delavcev;
4. izjava, da bo zagotovil na lokaciji naročnika:
– za vodenje in nadzor enega delavca s
končano VI. ali VII. stopnjo izobrazbe zdravstvene ali sanitarne smeri in
– za nadzor enega delavca s V. stopnjo
izobrazbe katere koli smeri;
5. izjava, da bo zagotavljal ustrezno tehnično in organizacijsko podporo (tehnična
oprema, kader) za izvajanje predmetnega
javnega naročila;
6. opis ponudnikove tehnologije čiščenja
ter opredelitev vseh sredstev, čistil, razkužil
in pripomočkov, ki jih bo v ta namen uporabljal;
7. izjava, da ima najmanj 3 pozitivno ocenjene reference o izvajanju storitev čiščenja
v zadnjih petih letih;
8. izjava, da bo zagotavljal usposabljanje
delavcev po predpisanih in izdelanih programih usposabljanja: higiena rok z uporabo
rokavic, izolacije in postopki z njimi, priprava
in uporaba razkužil, osebna zaščita pri delu,
upoštevanje navodil za enote s povečanim
tveganjem za prenos okužbe;
9. izjava, da bo zagotavljal obvezno cepljenje svojih delavcev proti hepatitisu B;
10. izjava, da bo na svoje stroške najmanj dvakrat letno zagotavljal na kontrolnih
mestih in v času po izbiri naročnika, nadzor
kakovosti storitev s kvalitativnim in kvantitativnim mikrobiološkim nadzorom (minimalno
60 brisov čistilnih površin letno);
11. izjava, da razpolaga ali je v postopku
pridobitve enega od certifikatov za vodenje
sistemov kakovosti ali certifikatom za sistem
ravnanja z okoljem;
12. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV
za obdobje enega leta.
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 in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro ali po pošti, po predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri Upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-73/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 10. 2006 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 10. 2006
ob 10. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
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 primerno: 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: 8. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-25581/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
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 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 035/2006-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem zunanjih prevozov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.72.00-3.
2) Kratek opis: najem – mali avtobus
20–25 sedežev.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.91.00-9.
2) Kratek opis: najem – kamion, tovorni,
do 5 ton, z nakladalno ploščadjo.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.90.00-8.
2) Kratek opis: najem – kombi furgon, za
prevoz tovora.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor se bo ponudnik javil na več sklopov in
bo vsota njihovih ocenjenih vrednosti (navedenih v točki 3.1. razpisne dokumentacije) presegla 30,000.000 SIT, mora ponudnik predložiti garancijo za resnost ponudbe
(izdano s strani banke ali zavarovalnice),
brezpogojno in nepreklicno ter plačljivo na
prvi poziv, veljavno do 15. 12. 2006 v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 60 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa za
vsako posamezno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 035/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
035/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 035/2006.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (ZPCP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 98/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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 9. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.

Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 035/2006-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 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 15. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 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: 8. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25606/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 1/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je storitev prevzemanja bioloških odpadkov v letu 2007
in 2008.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.22.30-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
250,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2008.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 92 z dne 1. 9.
2006, Ob-24244/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena v SIT / kg brez davka: 100 točk,
– oddaljenost prevzemnega mesta od
sedeža naročnika: – 50 točk (negativne točke).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 1/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2006.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki d.d.,
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR S 1/07 in identifikacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2006
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, sejna soba št. 200, II. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-25640/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000
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Ljubljana, Slovenija, v roke: Nataša Šincek Jović, tel. 00386/1/478-15-92, e-pošta:
gp.gs@gov.si, faks: 00386/1/478-17-64.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gsv.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve protokolarnih prevozov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija, EU.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve protokolarnih prevozov:
– sklop A – protokolarni prevozi z
osebnimi vozili,
– sklop B – protokolarni prevozi s
kombiniranimi vozili,
– sklop C – protokolarni prevozi z avtobusi in mini-busi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000.9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
Naslov: protokolarni prevozi z osebnimi
vozili
1) Kratek opis: protokolarni prevozi z
osebnimi vozili.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000.9
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 145,110.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje september 2006.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. B
Naslov: protokolarni prevozi s kombiniranimi vozli
1) Kratek opis: protokolarni prevozi s
kombiniranimi vozili.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000.9.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 53,280.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje september 2006.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
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Sklop št. C
Naslov: protokolarni prevozi z avtobusi
in mini-busi
1) Kratek opis: protokolarni prevozi z avtobusi in mini-busi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.000.9.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 101,050.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetek postopka oddaje september 2006.
Trajanje v mesecih: 24 mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
299,440.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe za sklop A 5,000.000 SIT, za sklop B
2,000.000 SIT, za sklop C 3,000.000 SIT z
veljavnostjo do 15. 1. 2007.
Če ponudnik predloži ponudbo za dva
ali več sklopov, mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v ustreznem
seštevku.
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani
ponudnik, predložil naročniku najkasneje v
roku 10 dni od sklenitve pogodbe, in sicer
v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost garancije za dobro izvedbo
posla je še vsaj 30 dni po preteku roka za
dokončno izvedbo posla. Dokončna izvedba posla pomeni datum veljavnosti krovne
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: naročnik bo potrjene zneske
nakazal na transakcijski račun izvajalca 30.
dan od dneva uradnega prejema računa in
v skladu z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrjen (podpisan in žigosan)
obrazec izjave ponudnika pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo, ter, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je na podlagi take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.

2. 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: potrjen (podpisan in žigosan)
obrazec izjave ponudnika pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: potrjen (podpisan in žigosan)
obrazec izjave ponudnika pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
2. 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;
Dokazilo: potrjen (podpisan in žigosan)
obrazec izjave ponudnika pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da 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.
3. ponudnik v zadnjih šestih mesecih na
dan oddaje ponudbe ni imel neporavnanih
obveznosti oziroma ni imel blokade transakcijskega računa oziroma transakcijskih
računov (če jih ima več);
Dokazilo: potrjen (podpisan in žigosan)
obrazec izjave ponudnika pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik
v zadnjih šestih mesecih na dan oddaje
ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti
oziroma ni imel blokade transakcijskega računa oziroma transakcijskih računov (če jih
ima več).
4. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
Dokazilo: potrjen (podpisan in žigosan)
obrazec izjave ponudnika pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da imamo za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da smo poravnali
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
datuma od izdaje revizorskega poročila ter,
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da smo poravnali obveznosti do zaposlenih
po kolektivni pogodbi.
5. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/2006; ZNOJF-1) naročniki
ne smejo sodelovati in naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije ni dovolila, da
bi sodeloval s ponudnikom, če je ponudnik
uvrščen na seznam;
Dokazilo: potrjen (podpisan in žigosan)
obrazec izjave ponudnika pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ponudnik ni
uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, 20/06;
ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati
(največ 3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik naj izkaže najmanj eno
referenco za dobro opravljene storitve
»na področju protokolarnih prevozov s
kombiniranimi vozili« – v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v vrednosti nad
4,000.000 SIT z vključenim DDV. Naročnik
bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval
izključno že zaključeno izvedbo storitev
po pogodbi. Reference se seštevajo, in
sicer lahko ponudnik predloži največ do
tri reference.
Dokazila: izpolnjen, podpisan in žigosan
priložen originalni obrazec s strani končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti oziroma seznam opravljenih izpeljanih celotnih postopkov storitev »protokolarnih prevozov z kombiniranimi vozili«,
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila; z zneskom, datumom in nazivi
končnega/ih naročnika/ikov (priložen obrazec).
2. Ponudnik naj izkaže najmanj eno referenco za dobro opravljene storitve »na področju protokolarnih prevozov z avtobusi in
mini-busi« – v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe v vrednosti nad 5,000.000 SIT z
vključenim DDV. Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno že zaključeno izvedbo storitev po pogodbi. Reference se seštevajo, in sicer lahko ponudnik
predloži največ do tri reference.
Dokazila: izpolnjen, podpisan in žigosan
priložen originalni obrazec s strani končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti oziroma seznam opravljenih izpeljanih celotnih postopkov storitev »protokolarnih prevozov z avtobusi«, v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila;
z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih
naročnika/ikov (priložen obrazec).
3. Ponudnik mora obvezno predložiti seznam vozil, za vsak sklop na katerega se
prijavlja, v katerem mora biti navedeno:
– sklop,
– proizvajalec,
– tip vozila,
– leto izdelave vozila,
– prevoženi kilometri.
Dokazila: izpolnjen, podpisan in žigosan
priložen originalni obrazec.
Kadrovski pogoji

1. Ponudnik mora obvezno predložiti seznam voznikov, za vsak sklop na katerega
se prijavlja, v katerem mora biti navedeno:
– sklop,
– ime in priimek,
– delovno mesto,
– skupna delovna doba,
– delovna doba na sedanjem delovnem
mestu,
– številka vozniškega dovoljenja,
– znanje tujih jezikov.
Seznamu mora predložiti kopije vozniških dovoljenj za vse navedene voznike.
Ponudnik mora zagotoviti preverjanje voznikov, in sicer varnostno preverjanje, da ni
bil nekaznovan, da ni v kazenskem postopku in podobno.
Dokazila: izpolnjen, podpisan in žigosan
priložen originalni obrazec.
2. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora potrditi obrazec soglasja k
podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi
in predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
– potrjen (podpisan in žigosan) obrazec
soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi, priložen v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti s strani ponudnika in podizvajalca potrjen (podpisan in
žigosan) obrazec s podatki o podizvajalcu.
Opomba: pri izvedbi del lahko sodelujejo
samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev. Izvajalec bo
pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je
navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. Če naročnik
ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga
izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima
pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si
pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela.
Vsi delavci na gradbišču so naročniku dolžni
dati verodostojne podatke.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 45002-128/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2006/S
150-162133 dne 9. 8. 2006, Uradni list RS,
št. 83 z dne 4. 8. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 2. 11. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 15. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 11.
2006 ob 10. uri; Ljubljana, Gregorčičeva
27.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
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Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.gs@gov.si, tel. +386/1/478-15-92, internetni naslov: http://www.gsv.gov.si/, faks
+386/1/478-17-64.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006
Generalni sekretariat Vlade RS
Ob-25715/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Milka Leskošek, tel. +386/3/426-57-00,
e-pošta: mila.leskosek@javne-naprave.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni
naslov
naročnika:
www.celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@
sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke,
na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje,
Slovenija, e-pošta: mila.leskosek@javnenaprave.si, tel. +386/3/425-64-00, internetni naslov: www.javne-naprave.si, faks
+386/3/425-64-12.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta
»Regionalni center za ravnanje z odpadki
Celje – faza II, mehansko biološka in termična obdelava odpadkov«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Stran

7320 /

Št.

96 / 15. 9. 2006

(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Celje, Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo
za potrebe projekta »Regionalni center
za ravnanje z odpadki Celje – Faza II,
Mehansko biološka in termična obdelava odpadkov«. Dela morajo biti izvedena v
skladu s projektno nalogo, ki je definirana v
razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, 74.14.16.20-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izdelava strategije in
orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe
projekta »Regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – Faza II, Mehansko biološka in termična obdelava odpadkov«. Dela
morajo biti izvedena v skladu s projektno
nalogo, ki je definirana v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh
razpisanih storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 80,900.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
31 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,618.000 SIT in veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje
v 10 dneh od sklenitve pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še 1020
dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe storitve 31 mesecev – 930 dni in dodatni rok 3
mesecev – 90 dni).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 30 dni od
prejema računov in poročil, potrjenih s strani
predstavnika naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila,
v katerem mora biti natančno opredeljena
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora opredeliti tudi nosilca posla, ki
skupino partnerjev, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika. Nosilec posla sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in
predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne
glede na to pa vsi drugi partnerji odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi mora minimalno vsebovati naslednje določbe:
– pooblastilo glavnemu partnerju;
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– neomejena solidarna odgovornost
vseh partnerjev;
– posamezni deleži partnerjev v % in področje dela, ki ga bo partner izvedel;
– način plačila preko vodilnega part
nerja;
– rok trajanja sporazuma.
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:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ni zoper ponudnika 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;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu, ki ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu – priglasitveni
list, ki ga izda pristojni davčni urad;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje ni potrebno, po-

nudniku ni potrebno priložiti dovoljenja za
opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje ne sme biti
starejše od 60 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika 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, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki, ki niso vpisani v register pri
sodišču, predložijo potrdilo, da niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ki ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enak najmanj protivrednosti 85,000.000
SIT;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha za leta 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
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– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) je izvedel vsaj
2 storitvi načrtovanja in izvedbe celostnih
komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih
5 let šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb;
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) je izvedel vsaj 3
storitve s področja okoljskega komuniciranja
v obdobju zadnjih 5 let šteto od skrajnega
roka za oddajo ponudb. Področje okoljskega komuniciranja zajema projekte komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje
negativnih učinkov na okolje, kot so: okolju
prijazne energije ali ločeno zbiranje odpadkov ali predelava odpadkov ali sanacije divjih odlagališč ali sanacije starih bremen ali
izgradnja centrov za ravnanje z odpadki ali
izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij ali
zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju
prijazni izdelki (papir, embalaža, material);
– vodja projekta ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj na področju razpisanih storitev;
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 2 storitvi načrtovanja in izvedbe
celostnih komunikacijskih strategij v obdobju
zadnjih 5 let šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb;
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel vsaj 2 storitvi s področja okoljskega
komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb.
Področje okoljskega komuniciranja zajema
projekte komunikacijske podpore ukrepom
za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje,
kot so: okolju prijazne energije ali ločeno
zbiranje odpadkov ali predelava odpadkov
ali sanacije divjih odlagališč ali sanacije starih bremen ali izgradnja centrov za ravnanje
z odpadki ali izgradnja čistilnih naprav in
kanalizacij ali zmanjšanje onesnaževanja
zraka ali okolju prijazni izdelki (papir, embalaža, material);
– idejna zasnova komunikacijskega načrta je skladna z zahtevami naročnika v projektni nalogi (po vsebini in obsegu).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila ponudnika, izdana
s strani naročnikov, in sicer samo za zaključene sklope in z navedbo okoljskega področja, v smislu vsebine, razvidne iz Priloge
E.8: referenčna potrdila ponudnika;
– priloga E.10: življenjepis vodje pro
jekta;
– referenčna potrdila vodje projekta, izdana s strani naročnikov, in sicer samo za
zaključene sklope in z navedbo okoljskega
področja, v smislu vsebine, razvidne iz Priloge E.12: referenčna potrdila vodje projekta.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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:
2005/SI/16/C/PE/001/04.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne doku-

mentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 6. 11. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 30.000 SIT
ali 125,19 EUR (Znesek v EUR je preračunan po centralnem paritetnem tečaju
1 EUR = 239,640 SIT), na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI-1000 Ljubljana, št.
računa 33000–6617471620, IBAN koda / št.
računa SI5633000-6617471620, Swift koda:
HAABSI22, s pripisom “Komuniciranje RCEROC – faza II”. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 11.
2006 ob 11. uri; Javne naprave d.o.o., Teharska 49, SI-3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 9. 2006.
Mestna občina Celje
Št. 110-1/06
Ob-25785/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
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– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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 01/30-09-937, 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: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, 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: 2006/000152.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava študije na nivoju idejnih projektov
obstoječih viaduktov Peračica, Ljubno in
Lešnica ter predora Ljubno na AC Peračica–Podtabor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na obstoječih viaduktov Peračica, Ljubno in Lešnica ter Predora
Ljubno na AC Peračica–Podtabor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava študije na nivoju idejnih projektov obstoječih viaduktov Peračica, Ljubno in Lešnica
ter predora Ljubno na AC Peračica–Podtabor.
Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izvedbe je naveden v projektni
nalogi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,584.000 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. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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,
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– 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 bonite-tno
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 istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (idejni
projekt ali projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja za avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste), v zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– 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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: št. 59-60 z dne 9. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000152.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2006.
Cena: 10.000 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 8.333,33 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: 6. 10. 2006 do
11.30.
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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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2006
ob 12. 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06

Ob-25787/06

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.
01/30-09-900, faks 01/30-09-901, 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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, 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: 2006/000456.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
za gradnjo avtocestnega odseka Ponikve–Hrastje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odsek Ponikve–Hrastje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– preverjanje prejete dokumentacije na
zemljiški knjigi in uskladitev podatkov,
– zbiranje podatkov o postopkih denacionalizacije, komasacije ali drugih nedo-končanih postopkih,
– organiziranje cenitev in izdelave cenilnih mnenj sodnega cenilca oziroma izvedenca,

– pridobitev lokacijskih informacij in potrdil o predkupni pravici,
– vodenje predpisanega postopka sporazumevanja z lastnikom nepremičnine,
– pripravo in sklenitev kopoprodajnih pogodb in aneksov v skladu s 97. členom Zakona o urejanju prostora namesto razlastitve
v predpisani obliki, predložitev predloga pogodb oziroma aneksov v parafo, predložitev
pogodb v podpis v zadostnem številu izvodov, prijavo pogodb davčni upravi, organiziranje overitve podpisa prodajalca pri notarju,
predložitev pogodb na DARS v izplačilo in
izvedbo postopka za sklenitev pogodbe po
zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– pripravo in sklenitev pogodb zaradi
omejitve lastninske pravice v skladu s 110.
členom Zakona o urejanju prostora in izvedbo postopka sklenitve pogodb,
– pridobitev dokumentacije in pripravo
predloga za postavitev skrbnika lastnikom,
katerih prebivališče ni znano ali predloga
za uvedbo postopka za neznane lastnike
premoženja ter pridobitev podatkov in listin
o morebitnih dedičih zaradi uvedbe postopka dedovanja,
– pripravo in sklenitev predpogodb in izvedbo postopka sklenitve,
– pridobitev drugih dokazil o raz-polaganju z nepremičnino za potrebe pridobitve
enotnega dovoljenja za gradnjo v skladu z
veljavnimi predpisi,
– izdelavo in predložitev terminskega
plana črpanja denarnih sredstev za odškodnine naročniku,
– pripravo predloga za razlastitev s prilogami v zadostnem številu izvodov ter vodenje postopka do pravnomočnega dokončanja zadeve,
– pripravo sporazumov o odškodnini,
soglasij ali pogodb za poseg na zemljišče
zaradi raziskav ali drugih pripravljalnih del
ali za začasno uporabo zaradi izvedbe gradbenih del oziroma za druge posege zaradi
sanacije ali rekultivacije zemljišč ter izvedbo
postopka sklenitve sporazumov o odškodnini,
– zagotovitev dostopa do prizadetih parcel ali pridobitev zemljišča za ureditev dostopa
– pripravo in sklenitev aneksov k pogodbam ter izvedbo postopka sklenitve,
– iskanje in zagotovitev potrebnih nadomestnih kmetijskih ali stavbnih zemljišč,
pripravo menjalne pogodbe in izvedbo postopka sklenitve,
– pripravo zemljiškoknjižnih predlogov
za zemljiškoknjižno ureditev pridobljenih
nepremičnin in nadomestnih nepremičnin,
spremljanje vpisov v zemljiško knjigo ter pripravo ali zagotovitev morebitnih manjkajočih
listin za vknjižbo (zemljiškoknjižno dovolilo,
izbrisi hipotek ali drugih zaznamb, ipd.),
– vodenje evidence o vseh postopkih in
tedensko obveščanje naročnika o doseženih rezultatih ter priprava poročil,
– sodelovanje na narokih, ki jih sklicuje
naročnik, ter na rednih tedenskih koordinacijah med naročnikom in izvajalcem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 912.600 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
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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:
– da je registriran pri sodišču ali drugem
pristojnem organu;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
rednega izpiska iz sodnega registra ali drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je vpisan
v poslovni register za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, ki ni starejše
od 90 dni do datuma oddaje ponudbe. Naročnik bo kot ustrezne dejavnosti upošteval:
pravno svetovanje (74.110), poslovanje z
nepremičninami, najem in poslovne storitve
(70.310).
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem na
obrazcu 6.1.2.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
Ponudnik priloži kot dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in
prispevkov, fotokopijo potrdila Ministrstva za
finance, DURS, ki ni starejše od 30 dni do
datuma oddaje ponudbe.
– da ni zoper ponudnika 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 katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo potrdila pristojnega Okrožnega sodišča
– gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90
dni do datuma oddaje ponudbe.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov in o načinu objave letnih poročil in o načinu obveščanja
registrskega sodišča o javni objavi letnih
poročil (Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),

– fotokopijo potrdila banke s podatki
o stanju na računu v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe ter
podatki o plačilni sposobnosti v enakem
obdobju.
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b),
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta, za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi,
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a). V
primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v
skupni ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki bodo
dela izvajali s podatki o njihovi strokovni
izobrazbi.
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno z odgovornim nosilcem del. V kadrovski
sestavi mora imeti univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom ali nepremičninskega posrednika, ki ima
licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja
ter da ponudnik izpolnjuje pogoje po 24.
členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/03). V primeru, da
posrednik ni univ. dipl. pravnik, mora imeti
ponudnik v svoji kadrovski sestavi univ. dipl.
pravnika. Oseba, ki jo ponudnik navaja kot
odgovornega nosilca razpisanih del, mora
biti univ. dipl. pravnik ali nepremičninski posrednik z licenco pristojnega ministrstva za
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, ki mora za priznanje kadrovske
sposobnosti imeti delovne izkušnje od 1. 1.
2003 naprej s področja sklepanja pogodb za
dosego javne koristi v skladu z ZUreP (Ur. l.
RS, št. 110/02).
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan
in potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju
pri ponudniku. Za kadre, ki pri ponudniku
niso v delovnem razmerju pa original sklenjene podjemne pogodbe. Za odgovornega
nosilca del priloži ponudnik izpolnjeno in
podpisano potrdilo na obrazcu 6.2.2.a.1.
Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali odločbe o vpisu v register
odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik
overjeno fotokopijo odločbe o licenci iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne
izobrazbe in overjeno fotokopijo odločbe o
vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in overjeno fotokopijo delovne
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knjižice. V primeru, da posrednik ni univ.
dipl. prav. pa overjeno fotokopijo diplome in
delovne knjižice. Iz overjenih kopij delovnih
knjižic morajo biti razvidni naslednji podatki: ime in priimek, strokovna izobrazba in
podatki o zaposlitvi podatke o pogodbah
v izvajanju, ki jih je ponudnik izvedel kot
izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z
navedbo naročnika, pogodbene vrednosti,
obsega pogodbenih del, pogodbenega roka
ter z izjavo ponudnika, da je razpisana dela
sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom izvedbe del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.b, ki je podpisan in potrjen z
žigom popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti original
potrdila naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1, da je v zadnjih petih letih izvedel
dela, ki so enaka najmanj polovici razpisanega števila pogodb oziroma aneksov iz
točke II., postavka A in B obrazca ponudbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije in polovici razpisanih zemljiškoknjižnih
predlogov iz točke II., postavka G istega
obrazca ponudbe. Naročniki, katerih potrdila ponudnik priloži, so lahko pravne osebe
javnega ali zasebnega prava. Za istovrstna
dela bo naročnik upošteval dela, enaka
kot so dela, ki so predmet tega razpisa,
za podobna dela pa vsak nakup in prodajo
nepremičnin.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000456.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2006.
Cena: 6.000 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 5.000 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: 19. 10. 2006 do
10.30.
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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2006
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18
VI.1) 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25788/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-901, 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 01/30-09-937, 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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, 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: 2006/000457.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje
ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi
gradnje AC odseka Ponikve–Hrastje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestni odsek Ponikve–Hrastje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dela zajemajo:
A) pridobitev objekta s stavbnim in kmetijskim zemljiščem,
B) pridobitev objekta s stavbnim in kmetijskim zemljiščem ter zagotovitev nadomestne gradnje ali nadomestnih stanovanjskih
in drugih prostorov.
Pod A. točko se štejejo rušenci, s katerimi je sklenjena pogodba za odkup z izplačilom odškodnine brez zagotavljanja nadome-
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stne gradnje ali nadomestnih stanovanjskih
ali drugih prostorov ali pridobljena odločba
o razlastitvi brez obveznosti investitorja zagotoviti nadomestno nepremičnino, ter prevzem objekta.
Pod B. točko se štejejo rušenci, s katerimi je sklenjena pogodba za odkup z izplačilom odškodnine z obveznostjo zagotavljanja nadomestne gradnje ali stanovanjskih in
drugih prostorov oziroma pridobljena odločba o razlastitvi in ima investitor obveznost
zagotoviti nadomestno nepremičnino. Dela
izvajalca del zajemajo tudi naslednje: iskanje in zagotovitev nadomestne nepremičnine, iskanje in zagotovitev nadomestnega
stavbnega zemljišča, izvedbo postopka za
izbiro izvajalca projektne dokumentacije s
soglasji za gradnjo nadomestnega objekta, nadzor nad izvajalcem del projektne
dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter v primeru nadomestne gradnje
v imenu in za račun rušenca tudi izvedbo
postopka za izbiro izvajalca gradbenih del,
nadzor nad nadomestno gradnjo, dela tehničnega pregleda objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja za nadomestni objekt
ter skrb za preselitev rušenca ter prevzem
objekta.
Izvajalec je dolžan za posameznega
rušenca poleg želja in interesov lastnika,
upoštevati vrednost nepremičnin oškodovanca ter pripraviti predlog, ki ga bo mogoče glede na višino pripadajoče odškodnine
realizirati.
Izvajalec je dolžan za rušence, ki bodo
rešeni pod točko B, z nadomestno gradnjo
pridobiti soglasje naročnika za izbor izvajalca projektne dokumentacije ter v roku 30 dni
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe
pripraviti:
– terminski plan razrešitve posameznega objekta po fazah,
– izračun (kalkulacijo) celotne investicije
z dinamiko koriščenja sredstev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 120.000 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:
– da je registriran pri sodišču ali drugem
pristojnem organu;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
rednega izpiska iz sodnega registra ali drugega registra, da je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo, da je vpisan
v poslovni register za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, ki ni starejše
od 90 dni do datuma oddaje ponudbe. Naročnik bo kot ustrezne dejavnosti upošteval:
pravno svetovanje (74.110), poslovanje z
nepremičninami, najem in poslovne storitve
(70.310).
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ni starejše od 90 dni do datuma oddaje
ponudbe in podpisano izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem na
obrazcu 6.1.2.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi;
Ponudnik priloži kot dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in
prispevkov, fotokopijo potrdila Ministrstva za
finance, DURS, ki ni starejše od 30 dni do
datuma oddaje ponudbe.
– da ni zoper ponudnika 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 katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom;
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo potrdila pristojnega Okrožnega sodišča
– gospodarski oddelek, ki ni starejše od 90
dni do datuma oddaje ponudbe.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Ponudnik priloži kot dokazilo fotokopijo
potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki ni starejše od 90 dni do datuma
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto (za velike in srednje družbe po
ZGD) ali fotokopijo izkaza poslovnega izida
in bilančnega dobička oziroma izgube za
preteklo leto (za male družbe podjetja in samostojne podjetnike na obr. 7,51 g) v skladu
s Pravilnikom o načinu predložitve letnih
poročil gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov in o načinu objave letnih poročil in o načinu obveščanja
registrskega sodišča o javni objavi letnih
poročil (Ur. l. RS, št. 13/03, 5/04),
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
Ponudnik mora za priznanje ekonomsko
– finančne sposobnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ponudnik ni imel blokiranega računa več kot tri dni v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe (dokazilo
6.2.1.b),
– da potrjena bilanca ponudnika ne izkazuje čiste izgube poslovnega leta, za katerega so zahtevani podatki (dokazilo 6.2.1.a).
V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da
ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed
partnerjev v skupni ponudbi,
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini ocenjene vrednosti
javnega naročila (dokazilo 6.2.1.a). V primeru skupne ponudbe se bo štelo, da ponudnik
izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti,
če ta pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupni
ponudbi kumulativno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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Podatke o odgovornem nosilcu razpisanih del in ostalih kadrih ponudnika, ki bodo
dela izvajali s podatki o njihovi strokovni
izobrazbi.
Ponudnik mora za izvedbo del v kadrovski sestavi imeti najmanj 3 izvajalce vključno
z odgovornim nosilcem del. V kadrovski sestavi mora imeti univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravniškim državnim izpitom ali
nepremičninskega posrednika, ki ima licenco
pristojnega ministrstva za opravljanje poslov
nepremičninskega posredovanja ter da ponudnik izpolnjuje pogoje po 24. členu Zakona
o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS,
št. 42/03). V primeru, da posrednik ni univ.
dipl. pravnik, mora imeti ponudnik v svoji kadrovski sestavi univ. dipl. pravnika. Oseba, ki
jo ponudnik navaja kot odgovornega nosilca
razpisanih del, mora biti univ. dipl. pravnik
ali nepremičninski posrednik z licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov
nepremičninskega posredovanja, ki mora za
priznanje kadrovske sposobnosti imeti delovne izkušnje od 1. 1. 2003 naprej s področja
sklepanja pogodb za dosego javne koristi v
skladu z ZUreP (Ur. l. RS, št. 110/02).
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.a s podatki o odgovornem
nosilcu del in ostalih kadrih, ki je podpisan
in potrjen z žigom ponudnika in overjene fotokopije delovnih knjižic za odgovornega nosilca del in kadre, ki so v delovnem razmerju
pri ponudniku. Za kadre, ki pri ponudniku
niso v delovnem razmerju pa original sklenjene podjemne pogodbe. Za odgovornega
nosilca del priloži ponudnik izpolnjeno in
podpisano potrdilo na obrazcu 6.2.2.a.1.
Za univ. dipl. prav. s pravniškim državnim
izpitom priloži ponudnik overjeno fotokopijo
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali odločbe o vpisu v register
odvetnikov pri odvetniški zbornici. Za nepremičninskega posrednika priloži ponudnik
overjeno fotokopijo odločbe o licenci iz česar je razvidna smer in stopnja strokovne
izobrazbe in overjeno fotokopijo odločbe o
vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in overjeno fotokopijo delovne
knjižice. V primeru, da posrednik ni univ.
dipl. prav. pa overjeno fotokopijo diplome in
delovne knjižice. Iz overjenih kopij delovnih
knjižic morajo biti razvidni naslednji podatki: ime in priimek, strokovna izobrazba in
podatki o zaposlitvi podatke o pogodbah
v izvajanju, ki jih je ponudnik izvedel kot
izvajalec del ali partner v skupni ponudbi z
navedbo naročnika, pogodbene vrednosti,
obsega pogodbenih del, pogodbenega roka
ter z izjavo ponudnika, da je razpisana dela
sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in rokom izvedbe del.
Ponudnik priloži kot dokazilo izpolnjen
obrazec 6.2.2.b, ki je podpisan in potrjen z
žigom popis istovrstnih ali podobnih del, kot
so dela, ki so predmet razpisa, ki jih je ponudnik izvedel kot izvajalec del ali partner v
skupni ponudbi v zadnjih petih letih.
Za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik izpolnjenemu obrazcu 6.2.2.c, ki ga
podpiše in potrdi z žigom, priložiti original
potrdila naročnika/ov teh del (enega naročnika ali skupaj toliko potrdil naročnikov,
da izpolni pogoj iz te točke) na obrazcu
6.2.2.c.1, da je v zadnjih petih letih izvedel
dela, ki so enaka najmanj polovici razpisanega števila pogodb oziroma aneksov iz
točke II., postavka A in B obrazca ponudbe,

ki je sestavni del razpisne dokumentacije in
polovici razpisanih zemljiškoknjižnih predlogov iz točke II., postavka G istega obrazca
ponudbe. Naročniki, katerih potrdila ponudnik priloži, so lahko pravne osebe javnega
ali zasebnega prava. Za istovrstna dela bo
naročnik upošteval dela, enaka kot so dela,
ki so predmet tega razpisa, za podobna dela
pa vsak nakup in prodajo nepremičnin.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000457.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2006.
Cena: 8.000 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 6.667 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: 19. 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: 19. 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-25868/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Ljubljana, kontaktna oseba: Tjaša
Lučič, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-32-21, faks 01/236-32-30,
elektronska pošta: tjsas.lucic@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.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: T-3126: Zbiranje podatkov
in izdelava preliminarnega kataloga lastnosti glinastih formacij za globinsko odlaganje
radioaktivnih odpadkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: na
podlagi arhivov geoloških podatkov in
novih preiskav vzorcev iz arhivov jeder
pripraviti zbirko podatkov o lastnostih izbranih glinastih formacij v Sloveniji, pomembnih z vidika odlaganja, in jo urediti
v katalog po priloženem formatu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Agencija ARAO, Ljubljana,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javno naročilo obsega:
1. zbiranje geoloških podatkov iz obstoječih arhivov podatkov in pridobivanje dodatnih podatkov iz preiskav vzorcev iz arhiva
jeder za naslednje formacije Sivica, Govce,
Laško, Haloze, Špilje ter Panonska in Pliocenska formacija;
2. ureditev zbranih podatkov v preliminarni katalog lastnosti glinastih formacij po
predloženem formatu;
3. primerjavo zbranih podatkov o glinastih formacijah s podatki iz drugih držav;
4. identifikacijo podatkov, pomembnih s
stališča odlaganja, ki jih iz obstoječih arhivov ni mogoče pridobiti, in predlog načina
pridobitve teh podatkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 3. 2007.
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 mora k ponudbi predložiti sledeča dokazila:
1. dokazilo o registraciji;
2. potrdilo o nekaznovanosti;
3. lastno izjavo, v kateri pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
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: T-3126.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 10. 2006 do 14.
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: javno odpiranje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 10. 2006
ob 12. uri; Agencija ARAO, Parmova 53,
1000 Ljubljana.
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: 8. 9. 2006.
ARAO Ljubljana
Št. 4301-33/2006
Ob-25875/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Samo Košir, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-49, faks 01/478-43-25, elektronska pošta: samo.kosir@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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6/a.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: Javni razpis št.
4301-33/2006 (odprt postopek).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izbira izvajalca
za nezgodno zavarovanje za primer smrti
zaradi nezgode, invalidnosti, dnevnega
nadomestila za športnike svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda po vsakokratni veljavni publikaciji Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije.
Število zavarovancev, ki so predmet javnega naročila se spreminja (zadnja objava v publikaciji Obvestila OKS, junij 2006,
je 713 upravičencev do nezgodnega zavarovanja).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nezgodno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode, invalidnosti, dnevnega
nadomestila za športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po
vsakokratni veljavni publikaciji Obvestila
Olimpijskega komiteja Slovenije.
Ponudnik mora ponudbo pripraviti tako,
da minimalno dnevno nadomestilo znaša
2.500 SIT in skupna zavarovalna premija
ne presega 11,857.376 SIT brez davka na
promet zavarovalniških poslov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 12. 2006, konec
30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z izpolnjeno podpisano in žigosano menično izjavo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT. Izjava kandidata o
predložitvi bianco menice in menične izjave
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 1,000.000 SIT.
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:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. izpolnjene krovne izjave;
2. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
5. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi soden ali druge prisilne
odločbe;
6. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države kjer ima sedež;
7. da je finančno-ekonomsko sposoben;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Kot dokazilo, s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenosti in sposobnosti, mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – ponudnik priloži izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence, izdan
največ 3 mesece pred zaključkom razpisnega roka;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
izpiske iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – ponudnik predloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi soden ali druge prisilne
odločbe – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča, izdano največ 3 mesece pred
zaključkom razpisnega roka;
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države kjer ima sedež
– ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda davčni
organ ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo mora biti
izdano največ 3 mesece pred zaključkom
razpisnega roka.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Kot dokazilo, s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenosti in sposobnosti, mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da je finančno-ekonomsko sposoben
– ponudnik predloži BON 1 in BON 2 oziroma mnenje poslovne banke, kjer ima odprt
transakcijski račun, izdano največ 3 mesece
pred zaključkom razpisnega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Kot dokazilo, s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenosti in sposobnosti, mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – ponudnik
predloži reference.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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:
– dnevno nadomestilo – do 35 točk,
– za smrt zaradi nezgode – do 20 točk,
– invalidnost – do 20 točk,
– čas potreben za izplačilo odškodnine
oziroma v pogodbi določene zavarovalne
vsote (v dnevih) – do 20 točk,
– brezplačno zavarovanje 4 spremljevalcev športnikov – do 5 točk.
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 6. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 10. 10. 2006
ob 13. uri; v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, 2. nadstropje.
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: 8. 9. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1882

Ob-25801/06
Popravek
V zahtevi za oddajo javnega razpisa za
dobavo, implementacijo, instalacijo, integracijo, šolanje, predajo v obratovanje in
vzdrževanje aplikacij in opreme za prodajo
vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu LPP d.o.o., objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20436/06,
se popravi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije se
pravilno glasi: 26. 9. 2006 na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb in prijav za sodelovanje se pravilno glasi: 26. 9.
2006 do 12. ure; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, v tajništvu, II.
nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe se pravilno glasi: 10. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb se pravilno glasi: 26. 9. 2006 ob
12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
Št. 1968/06

Ob-25865/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 36/06: “Dobava polizoliranih vodnikov (PIV) in golih vodnikov ter
s.n. odvodnikov prenapetosti“, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92 z dne
1. 9. 2006, Ob-24369/06, se spremeni naslednja točka:
III.2.1.4) Drugi podatki:
– »dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/a potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah polizoliranih vodnikov-PIV (sklop 1), oziroma golih
vodnikov (sklop 2), oziroma s.n. odvodnikov
prenapetosti (sklop 3) kupcem v EU ali RS v
zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna vrednost teh dobav min. 50% ponudbene vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za
katerega daje ponudbo«.
VI.4) Dodatne informacije: vsa ostala določila v objavi v Uradnem listu RS, št. 92 z
dne 1. 9. 2006, Ob-24369/06 ostanejo še
naprej v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Elektro Ljubljana Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1871/06
Ob-25306/06
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:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janez Skok, univ. dipl.
inž. el. (tehnični del), Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.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: JN 31/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava transformatorjev 110/21/10,5 kV,
YNyn6 (d5), 31,5 MVA za RTP 110/20 kV
Vrhnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostavna dispozicija za
razpisana transformatorja je RTP Vrhnika
– razloženo na temelj transformatorjev.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000-8.
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: ki vsebuje:
– 2 transformatorja, 110/21/10,5 kV,
YNyn6 (d5), 31,5 MVA ter
– prevoz in montažo transformatorjev na
objektu RTP Vrhnika, po specifikacijah v
Tehničnih razpisnih pogojih te razpisne dokumentacije (Priloga št. 17).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni dobavni rok je največ 8
mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva (če
je potrebno):
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 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:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu; dokument mora odražati
zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
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– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni,
– garancijo za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene
opreme,
– pisna izjava proizvajalca o skladnosti z
Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUSUPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– dokazilo, da je v preteklem 3-letnem
obdobju uspešno dobavil kupcem transformatorje 110/SN kV ali drugo primarno opremo 110 kV ali SN napetostnega nivoja, v
skupni vrednosti vsaj enaki ali večji kot je
razpisanih transformatorjev,
– dokazilo, da so bili v preteklem 10letnem obdobju vsaj trije transformatorji
110/SN z načinom hlajenja ONAN proizvajalca ponujenega transformatorja uspešno
vgrajeni v objekte z indirektno ozemljeno SN
nevtralno točko v Sloveniji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
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.1.1.2) Druge prejšnje objave: Glasilo
EU: 2006/S 125-133184 z dne 5. 7. 2006
(objava predhodnega razpisa) in Uradni
list RS, št. 67-68/06 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18784/06 (objava predhodnega razpisa).
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (89%
delež),
2. garancijski rok (6% delež),
3. certifikat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

Stran

7328 /

Št.

96 / 15. 9. 2006

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 31/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. oktobra 2006,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034 sklic na številko:
23003371-31-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. oktober 2006 ali 28
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: do: 30. januarja 2007 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. oktober
2006 ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
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.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 27. septembra 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 22-107/2006
Ob-25454/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Hydrovod d.o.o., kontaktna oseba: Helena Knavs, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-81-70, faks 01/893-81-84,
elektronska pošta: hydrovod@siol.net, internetni naslov: www.hydovovod.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: 1/2006-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v obdobju
2007–2009.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odjemna mesta na območjih občin: Kočevje, Ribnica, Loški Potok,
Sodražica in Kostel.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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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:
ocenjena količina za obdobje treh let:
4,530.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe in finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 20 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba 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:
1. veljavna registracija za dejavnost, ki je
predmet naročila;
2. ponudnik mora imeti licenco za trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo ali za dobavo, trgovanje, zastopanje in
posredovanje na trgu z električno energijo;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom;
5. ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. ponudnik je v letu 2005 ustvaril prihodke najmanj v višini trikratne vrednosti
predložene ponudbe;
7. ponudnik ima v zadnjih šestih mesecih
število dni neporavnanih obveznosti enako
nič;
8. ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami in naročniku zagotavlja dobavo
električne energije na vsa odjemna mesta,
ki bodo vključena v pogodbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. redni izpisek iz sodnega registra oziroma za s.p. priglasitveni list;
2. veljavna licenca za zahtevano energetsko dejavnost;
3. pisna izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
5. potrdilo pristojnega davčnega urada
ali drugega pristojnega organa.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo pod
točko 6 in 7 mora ponudnik predložiti BON
– 1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo pod točko 8 mora
ponudnik predložiti lastno izjavo o zagotavljanju potrebnih količin električne energije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR,
št. 02320-0019840967 ali gotovinsko plačilo
na blagajni podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2006 do 14.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2006
ob 8. uri; Ljubljanska c. 38, Kočevje (sedež
naročnika – prostori tajništva).
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: 6. 9. 2006.
Hydrovod d.o.o.
Ob-25576/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si,
vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 58.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-04/2006-ident
222655.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabelskega pribora 1 in 20 kV
po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave elektromateriala je na sedežu naročnika, Ul. Mirka
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Vadnova 3/a, Kranj ali fco skladišče KranjUl. Mirka Vadnova 3/a ali skladišče Žirovnica - Moste 2/a ali fco na drugi lokaciji na
območju Gorenjske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: kabelski pribor 1 kV,
2. sklop: kabelski pribor – končniki in
spojke 20 kV,
3. sklop: kabelski pribor – adapterji
20 kV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za čas od podpisa pogodbe
do 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti sklopa za katerega kandidira
in veljavnostjo do 16. 11. 2006;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od bruto pogodbene
vrednosti) in veljavnostjo do 3. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo dobavljeno blago plačal
na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih
računov dobavitelja, ki se morajo obvezno
sklicevati na številko naročilnice in pogodbe
ter imeti priloženo kopijo dobavnice, in sicer
v roku 30 dni od datuma izstavitve na TRR
dobavitelja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o seznanjenosti in soglasju z razpisno dokumentacijo;
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje;
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja;
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP);
– garancija za resnost ponudbe;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Kadrovske in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev;
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odpravi količinskih pomanjkljivosti,
– o garancijski dobi za dobavljen material,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav ter
– o veljavnosti ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost (možnih je 95
točk),
2. certifikat kakovosti prodajalca (2,5
točk),
3. certifikat kakovosti proizvajalca (2,5
točk).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 10. 2006.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije je možen po predhodni
enodnevni najavi na telefonsko številko
04/20-83-555 (Urška Gartnar Ličar) ali po
telefaksu 04/20-83-315 in s predloženim
virmanskim nalogom o plačilu materialnih
stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (skupaj z DDV), na
transakcijski račun št. 25100-9700516198,
z obvezno navedbo identifikacijske (davčne) številke ponudnika, št. faksa ponudnika
in naziva javnega naročila, in sicer vsak
delavnik med 9. in 13. uro v sobi 109 – OE
STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika
Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova
3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 10. 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: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 10. 2006
ob 10.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj.
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.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 1908/06
Ob-25721/06
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: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Matej Hudi, inž. strojništva (tehnični del), Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Janko Hri-
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bar, Slovenska c. 58, vložišče, I. nadstropje,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.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: JN 41/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornega vozila z dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava tovornega vozila z
dvigalom je avtopark naročnika Elektro Ljubljana, d.d. na Podrečju, 1230 v Domžalah.
Šifra NUTS: SI00E.
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: ki vsebuje: tovorno vozilo z dvigalom (1 kom), po
specifikacijah v Tehničnih razpisnih pogojih
razpisne dokumentacije (Priloga št. 17).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: dobavni rok je 22. december
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 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:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu; če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
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– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za dobavo tovornega vozila z dvigalom,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo tovornega vozila z dvigalom
v RS,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenega tovornega vozila
z dvigalom v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
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:
1. skupna ponudbena vrednost – (80%
delež),
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev
– (15% delež),
2. garancijska doba – (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 41/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. oktobra 2006,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034 sklic na številko:
23003371-41-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. oktober 2006 ali 26
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: do 1. februarja 2007 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. oktober
2006 ob 10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
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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.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 29. septembra 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-25867/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Danica
Skrt, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: danica.skrt@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.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: 14/2006-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije na območju Elektro Primorske.
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: papir in
papirni izdelki, kuverte,mape in registratorji,
pisala, obrazci, pisarniška galanterija.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobava pisarniškega materiala za
obdobje do 12 mesecev.
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 (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu; ponudnik ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno; ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;proti ponudniku ni bil
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; ponudnik ima poravnane davke,
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo o finančnem stanju ponudnika; potrdilo o že izvedenih dobavah.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, da je registriran pri pristojnem sodišču; samostojni
podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu; 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 zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, da ni zoper
ponudnika 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 katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi države v kateri ima sedež. Samostojni podjetniki predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri Izpostavi Davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati; potrdilo o
finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa ali BON / 1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam o že izvedenih dobavah ponujenega blaga v zadnjih treh letih,
skupaj s potrdili.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14/2006-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 14-2006.
Dvig je možen v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi
material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 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 3. 12. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika 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: 8. 9. 2006.
Elektro Primorska

Gradnje
Št. 1880/06
Ob-25307/06
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: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Janez Skok, univ.
dipl. inž. el. – teh. področje, Mirko Koren,
univ. dipl. inž. gradb. – teh. področje, Irena
Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje, vsak delovnik med 8. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev RTP 110/10 kV Vič in prehod
na 20 kV v Ljubljani (gradbena in zaključna dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Vič.
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: razvidno iz popisa dela v tehnični razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni rok začetka del je mesec oktober 2006 in/ali konec: največ 8 mesecev po pričetku del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT ter z rokom veljavnosti 120
dni od odpiranja ponudb,

– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 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:
PI  redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
 dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), o
posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
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– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
K – dokazilo/referenčno potrdilo, da je
ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) v preteklem 5-letnem obdobju
uspešno zgradil najmanj 1 objekt v izvedbi
kot je predmet tega javnega razpisa v vrednosti večji od 50 mio SIT,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
PI - dokument mora biti predložen tudi za
ev. podizvajalce,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe,
K – pogoj lahko soponudniki, oziroma
ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) izpolnjujejo skupno.
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:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež)
2. potrjene reference (10% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 39/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. oktobra 2006,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034 sklic na številko:
23003371-39-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. oktobra 2006 ali 28
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: do 30. januarja 2007 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. oktober
2006 ob 10.30 v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
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.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 27. septembra 2006.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-25722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh.,
Darja Nemec, univ. dipl. inž. gradb., Cesta
25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Ozeljanu – fekalni
kanal od Otave do priključka na zbirni kanal do ČN – gradbena in montažna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ozeljan v Mestni občini
Nova Gorica.
Šifra NUTS: E038.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 24. 10. 2006 in/ali konec
20. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika 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;
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4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov:
7. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33. členom ZGO-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek);
5. dokazilo da ima sklenjeno ustrezno
zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s
33. členom ZGO-1).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. izjava ponudnika, da je poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 20 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost
izvedbe s pogodbenimi določili skladno s
prilogo. Izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi investitorji teh gradenj (njihovi
zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki).
Izjave je potrebno predložiti na fotokopijah
priloženega obrazca z originalnim žigom in
podpisom investitorja;
2. ime in priimek odgovornega vodje del,
za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni
zbornici ter potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z navedbo delovnih
izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo
pravnega razmerja med ponudnikom in to
osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
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 3. 10. 2006.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR račun št.
02241-0089741389 pri Nova LB d.d. Nova

Gorica z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 8.45.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006 ob
9. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica.
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: 8. 9. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-25723/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh.
in Darja Nemec, univ. dipl. inž. gradb., Cesta
25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-7G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Kozani – gradbena in montažna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kozana v Občini Brda.
Šifra NUTS: E038.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 24. 10. 2006 in/ali konec
20. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
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1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika 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;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
7. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33. členom ZGO-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek);
5. dokazilo da ima sklenjeno ustrezno
zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s
33. členom ZGO-1).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. izjava ponudnika, da je poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 20 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost
izvedbe s pogodbenimi določili skladno s
prilogo. Izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi investitorji teh gradenj (njihovi
zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki).
Izjave je potrebno predložiti na fotokopijah
priloženega obrazca z originalnim žigom in
podpisom investitorja;
2. ime in priimek odgovornega vodje del,
za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
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odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni
zbornici ter potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z navedbo delovnih
izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo
pravnega razmerja med ponudnikom in to
osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
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 3. 10. 2006.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR račun št.
02241-0089741389 pri Nova LB d.d. Nova
Gorica z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 8.45.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 10. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
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: 8. 9. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Storitve
Ob-25187/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-06S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
plan izvedbe II. faze aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor-Vrbanski plato.
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: začetek 15. 11. 2006, konec
30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. 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: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred objavo
naročila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje povezana z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: potrdilo DURS o
poravnanih davkih, BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjava banke, da račun ponudnika v preteklih
šestih mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne
smejo biti starejša od 120 dni od roka za
oddajo ponudbe (razen za BON 1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: spisek kadrov in spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 80%,
– reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-06S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 10. 2006.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 10. 2006
ob 13. uri, Mariborski vodovod javno pod-
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jetje, d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-25308/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.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 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zdravstvene storitve – obdobni pre
gledi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik, Zagorje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje storitev za delavce s področja Hrastnika.
3) Obseg in količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvajanje storitev za delavce s področja Trbovelj.
3) Obseg in količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: izvajanje storitev za delavce s področja Zagorja.
3) Obseg in količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, 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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene 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: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno 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.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 10. 10. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga. Lindič vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 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. 10. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 4. 9. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-25578/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Darinka
Renko – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Darinka Renko, tel. 02/22-00-205 – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontak-

tna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: Priloga IA, št. 6a – zavarovalniške storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2, Maribor.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 105,000.000
SIT/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 leti od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 30 dni od
dneva zapadlosti plačila premije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku 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: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. višina premije: 85 točk,
2. franšiza: 5 točk,
3. plačilo zavarovalnine na podlagi predračuna: 5 točk,
4. ostala merila: 5 točk.
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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 18. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del in Darinka
Renko, tel. 02/22-00-205 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-25579/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elek
tro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Darinka
Renko – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Darinka Renko;
tel: 02/220-02-05 – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,

2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Priloga IA, št. 6a – zavarovalniške storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila avtomobilsko zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2, Maribor.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 35,000.000
SIT/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 leti od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 30 dni od
dneva zapadlosti plačila premije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku 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: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1 cena: 100 točk.
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: 18. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do 10. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del; Darinka Renko; tel: 02/220-02-05- za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-25580/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elek
tro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Darinka
Renko – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del; Darinka Renko
tel. 02/22-00-205 - za tehnični del, vsak delovni dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve Priloga IA, št. 6a – zavarovalniške storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – Vetrinjska ulica 2, Maribor.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 25,000.000
SIT/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od oddaje naročila 2 leti.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, izjava o
predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo rok plačila: minimalno 30 dni od
dneva zapadlosti plačila premije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu:
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku 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: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 100 točk.
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: 18. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10.
2006 ob 13. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2,
dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik,
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tel. 02/22-00-128 – za splošni del; Darinka
Renko; tel. 02/22-00-205- za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 0002114
Ob-25636/06
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., kontaktna oseba:
Alenka Prinčič Artač, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/58-20-700, +386/1/58-20-661, faks
+386/1/58-20-701, elektronska pošta: Alenka.artac@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.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
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/42/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava cenilnih zapisnikov za potrebe
pridobivanja stvarnih pravic na predvidenih trasah plinovoda na območju RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava cenilnih zapisnikov gradbene in/ali kmetijske stroke, za potrebe pridobivanja stvarnih pravic na predvidenih trasah plinovoda
na območju RS.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: 180 dni od oddaje naročila (za
vsak sklop); začetek 1. 10. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo storitve, ki bodo
predmet pogodbe, plačeval na osnovi računov, ki jih bo izvajalec izstavljal za uspešno
izvedena dela v preteklem mesecu.
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 izvajalcev, mora priložiti pravni 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 pravnomočno
obsojen ali 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 sposobnosti – obvezna dokazila: povprečni
letni prihodek ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih je moral biti večji od 5,000.000
SIT.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik, ki daje ponudbo za izdelavo
cenilnih zapisnikov gradbene stroke, mora
imeti za nedoločen čas s polnim delovnim
časom zaposlenega vsaj enega sodnega
cenilca gradbene stroke, ki bo odgovoren
za izvedbo predmeta javnega naročila;
– ponudnik, ki daje ponudbo za izdelavo
cenilnih zapisnikov kmetijske stroke, mora
imeti za nedoločen čas s polnim delovnim
časom zaposlenega vsaj enega sodnega
cenilca kmetijske stroke, ki bo odgovoren
za izvedbo predmeta javnega naročila.
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.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. odzivni čas v nujnih primerih,
4. rok izdelave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/42/2006/UDSPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2006 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in
uro bo določil naročnik v pozivu za predložitev ponudb; 27. 9. 2006 ob 11. uri.
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: 8. 9. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
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Ob-25611/06
Popravek
V obvestilu o oddaji javnega naročila za
nabavo masnega spektrometra z dodatno
opremo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 73-74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20007/06,
se popravi točka VI.6), tako da se pravilno
glasi:
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; CO, Okoljske tehnologije (OT).
Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana

tev: javno naročilo št. 1: DZS, založništvo
in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter
Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47, faks
01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 15,372.302,01 SIT, najvišja ponudba:
17,196.434,96 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. 2: Extra Lux d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Javoršek, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-46-69, faks 01/544-54-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 15,372.302,01 SIT, najvišja ponudba:
17,196.434,96 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06 - 2/06 - 10/06
- 21/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15144/06.
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: 4. 9. 2006.
OŠ Medvode / Vrtec Medvode / OŠ
Preska / OŠ Pirniče / VIZ Frana
Milčinskega Smlednik

Ob-25191/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Medvode / Vrtec Medvode / OŠ Preska / OŠ Pirniče / VIZ Frana Milčinskega
Smlednik, kontaktna oseba: Martina Kutnar, Ostrovrharjeva 4 / Ostrovrharjeva
2 / Preška cesta 22 / Zg. Pirniče 37/b / Valgurga 5, 1215/1216 Medvode / Smlednik,
Slovenija, tel. 01/361-27-27 / 361-11-40 /
361-26-36 / 362-11-40 / 362-51-20, faks
01/361-92-93 / 361-11-40 / 361-71-25 /
362-11-40 / 362-51-27.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega materiala za potrebe naročnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,6 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do – 90 točk,
– fiksnost cen do – 6 točk,
– plačilni rok do – 4 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

Ob-25293/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/47-88-565, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/47-88-649.
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: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalniške strojne opreme: namizni in zmogljivejši tiskalniki, namizni
optični čitalniki, enote za zapisovanje,
zunanji prenosni shranjevalci podatkov
in sistemi za neprekinjeno napajanje
– UPS.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 51,826.017,60 SIT z 20% DDV.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-25424/06
Sprememba
V JN RTV-038/2006-E-ODP/B-nakup
žičnih in brezžičnih mikrofonov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21709/06, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 15. 9.
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
20. 9. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski ali angleški.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 20. 9. 2006 ob 11. uri.
Javni zavod RTV Slovenija

Št.
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IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 1 – namizni laserski tiskalnik A4 – črnobeli
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SIMT
družba za servis, inženiring, marketing in
trgovino d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: info@simt.si, tel.
01/78-66-200, faks 01/78-64-202.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,900.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,546.440 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 2 – namizni laserski tiskalnik A4 – črnobeli
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,400.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,431.652 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 3 – zmogljivejši laserski
tiskalnik A4/ A3 – črnobeli
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,800.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,170.176 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 4 – namizni laserski tiskalnik A4 – barvni
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand
inženiring d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@marand.si, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,325.857 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
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Naslov: sklop 5 – namizni tintni tiskalnik
A4 – barvni
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gambit
Rade d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@gambit.si, tel.
01/437-63-33, faks 01/437-44-85.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,548.368 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 6 – POS tiskalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gambit
Rade d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@gambit.si, tel.
01/437-63-33, faks 01/437-44-85.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20,320.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,965.692 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 7 – namizni matrični tiskalnik A4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gambit
Rade d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@gambit.si, tel.
01/437-63-33, faks 01/437-44-85.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,329.480 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 8 – namizni optični čitalnik
A4 – barvni
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI,
sistemske integracije, d.o.o., Tržaška 116,
p.p. 2988, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. 01/242-80-00,
faks 01/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11,160.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,268.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 9 – namizni optični čitalnik A4
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand
inženiring d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljublja-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na, Slovenija, e-pošta: info@marand.si, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 750.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
616.764 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 10 – namizni optični čitalnik A4 (flatbed)
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand
inženiring d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@marand.si, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 400.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
205.588 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-1
Naslov: sklop 16 – sistem za neprekinjeno napajanje – UPS
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Socomes
Sicon UPS d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: cilka@socomec.si, tel.
01/580-78-71, faks 01/561-11-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18,300.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,418.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 01/47-80-000,
internetni naslov: www.mju.gov.si, faks
01/47-88-649.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(-ih)
za vložitev pritožb: rok za vložitev pritožbe
(zahtevka za revizijo) je 10 dni po prejemu
odločitve o oddaji naročila. Po končanem
postopku pred Državno revizijsko komisijo
je sodno varstvo zagotovljeno v postopku
povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/47-80-000, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/47-88-649.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25294/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/47-88-565, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/47-88-649.
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: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup standardne računalniške strojne
opreme – strežniki, diskovni podsistem,
tračno magnetna knjižnica, oprema za nadomestni center, sistemi za arhiviranje.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil(-a): 332,232.820 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-2
Naslov: sklop 1 – zmogljiv strežnik
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 158,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
187,119.502,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-2
Naslov: sklop 2 – zmogljiv diskovni podsistem
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 32,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
36,509.998,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-2
Naslov: sklop 3 – zmogljiva tračno magnetna knjižnica
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 44,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
50,539.389,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-2
Naslov: sklop 4 – komunikacijski strežniki
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI,
sistemske integracije, d.o.o., Tržaška 116,
p.p. 2988, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. 01/242-80-00,
faks 01/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,026.088 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-2
Naslov: sklop 5 – aplikacijski strežniki
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,166.832,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-2
Naslov: sklop 6 – oprema za nadomestni center
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T Hermes
Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si,
tel. 01/585-52-00, faks 01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
31,197.720 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-2
Naslov: sklop 7 – sistemi za arhiviranje
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: FMC
distribucija in računalniške storitve d.o.o.,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@fmc.si, tel. 01/520-59-00, faks
01/520-59-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,673.288 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 01/47-80-000,
internetni naslov: www.mju.gov.si, faks
01/47-88-649.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(-ih)
za vložitev pritožb: rok za vložitev pritožbe
(zahtevka za revizijo) je 10 dni po prejemu
odločitve o oddaji naročila. Po končanem
postopku pred Državno revizijsko komisijo
je sodno varstvo zagotovljeno v postopku
povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/47-80-000, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/47-88-649.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25311/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Barbara Gašperlin,
Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 72.10.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup strojne opreme
(strežniki, opreme za upodabljanje) za projekt SPIS na podlagi izvedenega javnega
razpisa za oddajo naročila v drugi fazi omejenega postopka z oznako ONM.IT 2/2005.
II.5) Kratek opis: gre za nabavo naslednje strojne opreme za projekt SPIS,
in sicer: namizni optični čitalniki, strežniki Domino & Imis/Arc, strežnik Domino &
Imis/Arc, strežniki Glavni/Rezervni, strežnik arhivski, strežnik IMiS/Arc, Rack omara, knjižnice za varnostno shranjevanje,
oprema za vgradnjo strežnikov in knjižnic
v omare, diski za vgradnjo v obstoječe diskovno polje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. garancijsko dobo,
3. enotno tehnologijo istega proizva
jalca.
Merilo »cena« (C) pri izračunu količnika
za sklope 1, 2 in 3 predstavlja skupno ponudbeno vrednost z DDV za posamezen
sklop.
Merilo »garancijska doba« (OD1) se pri
izračunu količnika za sklope 1, 2 in 3 upošteva v višini:
– 5% oziroma 0,05, če ponudnik za strojno opremo nudi garancijsko dobo, ki je enaka ali daljša od 48 mesecev,
– 0%, če ponudnik za strojno opremo
nudi garancijsko dobo, ki je krajša od 48
mesecev.
Merilo »enotna tehnologija istega proizvajalca« (OD2) se pri izračunu količnika za
sklop 2 upošteva v višini:
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– 5% oziroma 0,05, če ponudnik ponudi
strojno opremo istega proizvajalca za vso
opremo sklopa 2,
– 0%, če ponudnik ne ponudi strojne
opreme istega proizvajalca za celoten sklop
2.
Kot najugodnejša ponudba za posamezen sklop se izbere ponudba z najnižjim
količnikom.
Količnik za sklopa 1 in 3 se izračuna po
naslednji formuli: K = C /(1+ OD1).
Količnik za sklop 2 se izračuna po naslednji formuli: K = C /(1+ OD1 + OD2).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/30-2005:
– sklop 1: Liko Pris d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Pugelj, Verd 100a, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-06-400, faks
01/75-06-484, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si, internetni naslov:
www.likopris.si;
– sklop 2: FMC d.o.o., kontaktna oseba:
Martin Fatur, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-00, faks 01/520-59-80,
elektronska pošta: joze.knez@fmc.si, internetni naslov: www.fmc.si/ main.cp2;
– sklop 3: Unistar LC d.o.o., kontaktna
oseba: Miran Boštic, Kotnikova 32, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502,
faks 01/47-55-600, elektronska pošta:
amir.hatic@unistarlc.si, internetni naslov:
www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe brez
DDV znaša:
– za sklop 1: 3,602.500 SIT,
– za sklop 2: 13,336.150 SIT,
– za sklop 3: 7,076.000 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: 430-51/21-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 430-71/2006-58
Ob-25313/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
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:
30.23.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 45/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: telekomunikacijska računalniška in informacijska oprema:
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Predmet naročila
Sprejemniki osebnega klica
Ročne radijske postaje
Repetitorska postaja
Radijske postaje
Prenova radijskega sistema javnega alarmiranja
Oprema za računalniški strežnik
Računalniški strežniki
Namizni računalniki
Prenosni kompleti – notesniki
Laserski tiskalniki – mrežni
LCD monitorji 17«
Nakup siren
Študija prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju

Količina
900 kosov
240 kosov
1 kpl
40 kpl
1x
4 + 3 + 6 + 1 kos
1x
35 kpl
4 kosi
3 + 13 kosov
30 kosov
10 kpl
1x

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 177,866.583,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika ter ocene ponujene cene in garancije

ocena _ ponudbe
Legenda:
Legenda:
ocena_ponudbe
ocena_ponudbe
ocena_ponudnika
ocena_ponudnika
ocena_cene
in_garancije
ocena_cene
in_garancije

-

ocena _ ponudnika  ocena _ cene _ in _ garancije

Številčna vrednost v območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve decimalni mesti
- Številþna vrednost v obmoþju med 0 in 1000 zaokrožena na dve decimalni mesti
vrednost
v območju
medmed
0 in0200
-Številčna
Številþna
vrednost
v obmoþju
in 200
vrednost
v območju
medmed
0 in0800
zaokrožena
na dve
decimalni
mesti
-Številčna
Številþna
vrednost
v obmoþju
in 800
zaokrožena
na dve
decimalni
mesti
Na osnovi števila točk ocena_ponudbe,
bo naročnik izbral ponudnike za posamezne
sklope z najvišjim številom pridobljenih točk,
s katerimi bo sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu od
5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk ocene ponudbe za posamezni sklop naročila pri
posameznem ponudniku je lahko 1000.
Ocena ponudnika – točkovanje ponudnikov opreme

Pooblaščen zastopnik proizvajalca najmanj leto dni ali proizvajalec ponujene opreme – (predloži potrdilo proizvajalca)

60

0

DA

NE

x5
Število zaposlenih in usposobljenih serviserjev v servisni službi ponudnika na področju, ki je predmet javnega
razpisa (največ 30 točk) – (predloži poimenski seznam zaposlenih)
x 2/dan
Skupen čas usposabljanj na leto na področju, ki je predmet javnega razpisa v obdobju zadnjih dveh let (največ
30 točk) (predloži kopije originalnih potrdil) Interna usposabljanja v podjetju ne štejejo ! *

Zagotavljanje rezervnih delov in podpore v času življenjske dobe

Ali ima proizvajalec certifikat iz serije ISO 9000 (predloži kopijo certifikata)

30

0

DA

NE

50

0

DA

NE

* Pri kopijah potrdil za dokazovanje usposabljanj, bomo v primeru, ko ni originalno označenega časa trajanja usposabljanja upoštevali,
da je usposabljanje trajalo en dan. V primeru, da je na potrdilu originalno navedenih več oseb, bomo kot skupen čas usposabljanja upoštevali naveden čas usposabljanja pomnožen s številom navedenih udeležencev.
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V vprašalniku je pravilne odgovore potrebno prekrižati. V nasprotnem primeru jih ne bomo upoštevali.
Na vprašanja, kjer je za odgovor potrebno vpisati številþni podatek je tega potrebno vpisati v zato pripravljeni
okvirþek.
Podatkov v osenþenih poljih ni dovoljeno popravljati ali dopolnjevati.

12

Opozorilo!
Vprašanja v vprašalnikih so namenjena
točkovanju ponudnika v zvezi s predmetom
javnega naročila za katerega je oddal ponudbo. Isto velja za zahtevane kopije originalnih potrdil.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
za več predmetov javnega naročila, mora
pri vsaki ponudbi ločeno izpolniti zahtevani vprašalnik. Odgovorov na vprašanja, pri
katerih ne bodo predloženi zahtevani dokumenti ne bomo upoštevali oziroma točkovali.
Ocena_ponudnika je število zbranih točk
iz vprašalnika.
Najvišja možna ocena ponudnika je lahko 200 točk.
Ocena ponujene cene in garancije

ocena _ cene _ in _ garancije

najnižja _ cena
cena
zap. št.
1.
2.

u1 

utež
u1
u2

3

garancijsk i _ rok
najdaljši _ garancijsk i _ rok

u2

vrednost uteži
600
200

Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena_cene_in_garancije
najnižja_cena

-

cena

-

najdaljši_garancijski_rok

-

garancijski_rok

-

številčna vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve decimalni mesti
najnižja ponujena cena izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega
naročila v SIT brez DDV in brez popustov
ponujena cena v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v SIT brez DDV
in brez popustov
najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih rokov vseh ponudnikov za posamezni
predmet javnega naročila v mesecih
garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v mesecih

Najvišja možna ocena ponujene cene in garancije je lahko 800 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 45/2006-ODP:
Izbrani dobavitelji po sklopih:
Izbrani ponudnik

Vrednost v SIT
brez DDV

Iskra sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana

35,721.000,00

2

Kron Telekom d.o.o., Koroška c. 20, 4000 Kranj

19,980.960,00

3

IT-100 d.o.o., Pod gradom 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani

4

Kompas telekomunikacije d.o.o, pot k sejmišču, 1000 Ljubljana

5

Telekomunikacije, Damir Istenič s.p., Lošca 43, 1360 Vrhnika

6

Marand inženiring d.o.o., Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana

5,753.785,50

7

Marand inženiring d.o.o., Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana

7,452.590,40

8

Marand inženiring d.o.o., Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana

6,613.425,00

9

Marand inženiring d.o.o., Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana

1,142.222,50

10

Simt d.o.o., Industrijska c. 5, 1290 Grosuplje

2,108.680,00

Sklop
1

11

Marand inženiring d.o.o., Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana

12

Telekomunikacije, Damir Istenič s.p., Lošca 43, 1360 Vrhnika

13

IT-100 d.o.o., Pod gradom 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani

6,600.000,00
3,599.600,00
19,445.400,00

1,324.800,00
11,850.000,00
5,950.000,00
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– Iskra sistemi d.d., kontaktna oseba:
Rok Strlič, Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-10-00, faks 01/511-15-32,
elektronska pošta: info@iskrasistemi.si;
– Kron Telekom d.o.o., kontaktna oseba: Mujo Alidžanović, Koroška c. 20, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/280-04-50, faks
04/280-04-55, elektronska pošta: Kron-telekom@kron-telekom.si;
– IT-100 d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Štuflek, Pod gradom 27, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, Slovenija, tel. 01/36-57-250, faks
01/36-57-252, elektronska pošta: It-100@
siol.net;
– Kompas
telekomunikacije
d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Zajelšnik, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-31-10, faks 01/530-58-26, elektronska pošta: a.urbanija@kompas-telekom.si;
– Telekomunikacije Damir Istenič s.p.,
kontaktna oseba: Damir Istenič, Lošca 43,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-77-30,
faks 01/755-77-35, elektronska pošta: Damir.istenic@siol.net;
– Marand inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11, elektronska pošta: info@marand.si;
– Simt d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka
Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-00, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):

Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 01 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 02 – tri pravilne ponudbe,
– sklop št. 03 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 04 – tri pravilne ponudbe
– sklop št. 05 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 06 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 07 – eno pravilno ponudbo,

– sklop št. 08 – dve pravilni ponudbi,
– sklop št. 09 – dve pravilni ponudbi,
– sklop št. 10 – dve pravilni ponudbi,
– sklop št. 11 – dve pravilni ponudbi,
– sklop št. 12 – dve pravilni ponudbi in
– sklop št. 13 – dve pravilni ponudbi.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006/S 55-057337 z dne 21. 3.
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: 4. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Ob-25315/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje
ob Savi, tel. 05/56-60-674, faks 03/56-60-663,
kontaktna oseba: Ana Mulej, elektronska pošta: tanja.starc@guest.arnes.si.
II.2) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila za prehrano šolskih otrok – 12 sklopov živil:
1. mleko in mlečni izdelki ter margarina,
2. sveže meso in mesni izdelki ter jajca,
3. perutnina in izdelki iz perutninskega
mesa,
4. zamrznjene in konzervirane ribe ter
izdelki,
5. sveža zelenjava in sadje,
6. zamrznjena zelenjava,
7. zamrznjeni izdelki in polizdelki iz testa,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita in mlevski izdelki,
10. testenine in keksi,
11. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago in izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
25,000.000 SIT na leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki ter margarina: Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,434.033 SIT; 4,289.556 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. 2: sveže meso in mesni
izdelki ter jajca: Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri Litiji, KZ Laško, z.o.o., Rimske Toplice, Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,749.443,15 SIT; 4,027.181,91 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. 3: perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa: Litijska mesarija, d.d.,
Šmartno pri Litji, Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,469.251 SIT; 1,819.020 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. 4: zamrznjene in konzervirane ribe ter izdelki: Mercator, d.d., Ljubljana, ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Brumec Ručigaj,
d.o.o., Mengeš, Ledo, d.o.o., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la: 376.549,25 SIT; 971.366,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: sveža zelenjava in sadje: Krnc, d.o.o., Novo mesto, Geaprodukt,
d.o.o., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,898.887 SIT; 3,454.389,45 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. 6: zamrznjena zelenjava:
Krnc, d.o.o., Novo mesto, Mercator, d.d.,
Ljubljana, Brumec Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
Ledo, d.o.o., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 409.170,46 SIT; 512.991,30 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. 7: zamrznjeni izdelki in
polizdelki iz testa: Brumec Ručigaj, d.o.o.,
Mengeš, Žito, d.d., Ljubljana, Ledo, d.o.o.,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 390.817 SIT; 417.292,40 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 sto-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ritev: javno naročilo št. 8: sadni sokovi in
sirupi: ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Fructal, d.d.,
Ajdovščina, Mercator, d.d., Ljubljana, Opoj
sokovi, d.o.o., Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 957.298 SIT; 1,108.739,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: žita in mlevski izdelki:
Droga Kolinska, d.d., Ljubljana, Žito, d.d.,
Ljubljana, ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Mercator,
d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 213.150 SIT; 548.931,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: testenine in keksi: Žito,
d.d., Ljubljana, ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 256.982,25 SIT; 545.820,49 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. 11: kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki: Žito, d.d., Ljubljana, Don Don, d.o.o., Metlika, Klasje, d.d.,
Celje, Harad, d.o.o., Zidani Most.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,996.500 SIT; 2,684.200 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. 12: ostalo prehrambeno
blago in izdelki: Mercator, d.d., Ljubljana,
ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Droga Kolinska, d.d.,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,224.774,81 SIT; 1,832.825,40 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
dne 30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 57 z dne 2. 6.
2006, Ob-15587/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2006.
Vrtec Zagorje ob Savi
Št. 430-419/2006-22
Ob-25325/06
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, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.41.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 313/2006-ODP za
nakup zabojnikov.
II.5) Kratek opis: zabojniki veliki in malih,
kontejnerji ter povezovalni trakovi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,333.000 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. MORS 313/2006ODP za nakup zabojnikov: Albatros.si
d.o.o., kontaktna oseba: Borut Čmer, Škofja vas 14, 3211 Škofja vas, Slovenija, tel.
03/491-17-14, faks 03/541-90-01, elektronska pošta: info@albatros.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vednost pogodbe:
najnižja ponudba 10,789.290 SIT, najvišja
ponudba: 14,904.000 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: 430-419/2006-22.
VI.3) datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-816436/06 (Ur. l. RS, št.
56-60/06) 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: 4. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-25442/06
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: 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 7,528.499,05 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: 891.365,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta 42a,
1260 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: 1,797.499,89 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: 6,574.854,00 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: 3,698.323,90 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: 7,326.490,00 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: 11,603.987,64 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: 7,046.782,75 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: 3,833.421,79 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kefo, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 229.712,02 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: 3,635.765,83 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: 5,920.518,08 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: 4,435.450 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.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,575.386 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: 2,646.440 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: 16,856.104,36 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: 168.052,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lek, 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: 4,075.903 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: 2,456.576 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: 19,196.993,03 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: 17,522.659,61 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: 28,876.177,94 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: 7,039.900 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 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: 2,529.138,75 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:
3. 7. 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: 6. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-25460/06
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. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00.-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.26.20.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 032/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za nadgradnjo omrežja in strežnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
67,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 98 točk,
– kadri 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 032/2006-E-ODP/B:
sklop B – oprema za internetni priklop in
RAS; sklop C – oprema za LAN: NIL d.o.o.,
kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska c. 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-65-00,
faks 01/474-65-01.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop A – oprema za WAN: Smart
com d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet,
Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/561-16-06, faks 01/561-15-71.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop D – intel strežniki: FMC d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez, Letališka 32, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-00, faks
01/520-59-80.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 032/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
2006; Ob-16770/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.7) Drugi podatki: za sklop E – nadgradnja IBM strežnikov naročnik ni izbral
nobenega ponudnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-448/2006-9
Ob-25481/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 188/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup in vgradnja avtomobilskih vmesnikov za RRC 05.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,250.000 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. MORS 188/2006PSP: Kompas telekomunikacije d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Zajelšnik, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-31-10, faks 01/530-58-26, elektronska pošta: i.zajelsnik@kompas-telekom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 28,785.720 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-191/2006-8
Ob-25482/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.: 01/471-25-53,
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.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 186/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: zamenjava nadzornega sistema za rezervno in neprekinjeno
napajanje v centrih za obveščanje in dobava centralne nadzorne postaje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,500.000 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 186/2006-PSP: Mides International d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Tegel, Železna 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/279-19-80, faks 01/279-19-81,
elektronska pošta: alest@mides.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,395.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št- 430-38/2005-33
Ob-25488/06
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 ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 442/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: šotor napihljivi in S2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: nakup šotorov
se je izvedel po postopku s pogajanji brez
javnega razpisa, za popolnitev stalnih državnih blagovnih rezerv, ki morajo biti na razpolago za zagotovitev osnovnih pogojev ob
naravnih ali drugih nesrečah. Iz zalog stalnih državnih rezerv je bila dodeljena pomoč
pri odpravi posledic naravnih nesreč: »JV
Azija – Tsunami, Romunija - poplave, Iran in
Pakistan«, za zagotovitev osnovnih pogojev
za življenje in potrebno jih je nadomestiti.

IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 442/2005-PSP; šotori S2: Induplati industrija platnenih izdelkov
d.d., kontaktna oseba: Janez Lenarčič, Zg.
Jarše, Kamniška c. 24, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-84-05, faks 01/729-84-08,
elektronska pošta: j.lenarcic@induplati.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost pogodbe
8,747.500 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. MORS 442/2005-PSP, napihljivi šotori: Trimo Investment d.d., kontaktna oseba: Mateja Marn, Goliev trg 1,
8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-35-00,
faks 07/348-35-10, elektronska pošta: trimo.investment@trimo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 19,724.640
SIT, najvišja ponudba: 25,650.520 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: 430-38/2005-33.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 564/06
Ob-25489/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.10.00-7.
II.5) Kratek opis: nakup mikroskopov:
1. sklop: mikroskop za očesno banko
– 1 kos,
2. sklop: mikroskop za urinski sediment – 3 kosi,
3. sklop: mikroskop s kamero –
1 kos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,375.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najugodnejša končna ponudbena vrednost
za sklop.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04/06 - 2. sklop:
mikroskop za urinski sediment – 3 kosi:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 01/614-33-54,
faks 01/614-33-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 2. sklop: nujno reševalno
vozilo – pol povišana verzija.
Cena pogodbe 2,873.723 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:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 (za 1.
sklop 0, za 2. sklop 4, za 3. sklop 4).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 102/ 06 - Ob-7566/06/ z dne
17. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 1. sklop: mikroskop za očesno banko in za 3. sklop mikroskop s kamero se naročilo ni oddalo, ker
naročnik za ta dva sklopa ni prejel nobene
pravilne in sprejemljive ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-25574/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/47-88-565, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/47-88-649.
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: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup standardne strojne računalniške
opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 70,640.652 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-3
Naslov: sklop 1 – tiskalniški strežnik za
tiskalnik

Stran

7346 /

Št.

96 / 15. 9. 2006

V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Liko Pris d.o.o., Verd 100a,
1360 Vrhnika, Slovenija, e-pošta: jernej.pristave@likopris.si, tel. 01/750-64-00,
01/750-64-02, faks 01/750-64-84.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 50.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
57.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-3
Naslov: sklop 2 – namizni optični čitalnik A3
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Liko Pris d.o.o., Verd 100a,
1360 Vrhnika, Slovenija, e-pošta: jernej.pristave@likopris.si, tel. 01/750-64-00,
01/750-64-02, faks 01/750-64-84.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,350.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,595.880 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-3
Naslov: sklop 6 – LOT – strežniki in tračne enote za Upravne enote
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 105,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
65,038.932 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-3
Naslov: sklop 7 – aplikacijski strežnik
– strežniška gruča DOMINO z arhivsko
enoto
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: FMC
distribucija in računalniške storitve d.o.o.,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@fmc.si, tel. 01/520-59-00, faks
01/520-59-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,948.240 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: gp@mju@gov.si, tel. 01/47-80-000,
internetni naslov: www.mju.gov.si, faks
01/47-88-649.
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VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/47-80-000, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/47-88-649.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 41405-00056/2006 0405 Ob-25582/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-316
(Polona Erker), faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža pohištvene opreme za potrebe Mariborske
knjižnice, Pionirske knjižnice Rotovž.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za pohištveno opremo za potrebe Mariborske knjižnice, Pionirske knjižnice Rotovž: javno naročilo št. 44 JR: Atlas Oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Primož Novak, Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 15,739.258,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18520/066 z dne 30. 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: 8. 9. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 49/2006
Ob-25609/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Aškerca, kontaktna
oseba: Mateja Tisnikar, Jenkova cesta 2,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-27-72,
faks 03/898-27-80, elektronska pošta: mateja.tisnikar@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno in fiksnost
cen.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1: Celjske mesnine d.d., Celje, Cesta v Trnovlje 17.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
6,523.454 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 2: Perutnina Ptuj,
d.d. Potrčeva c. 10, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,815.434,40 SIT
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 3: Eurest d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
355.684,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 4: Era-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
27.599 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 5: Eurest d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
320.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelj:
javno naročilo – sklop 6: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
935.901,06 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 7: Eurest d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,052.574,22 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 8: Agroind Vipava
1894 Vipava d.d., Vinarska c.5, Vipava.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
2,598.806,05 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 9: Eurest d.o.o.
Likozarjeva ulica 3, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
875.666,18 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 10: Don Don
d.o.o., Metlika, Trdinova pot 2 a, Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
3.029.168,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 11: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
2,944.811,52 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 12: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
439.531,68 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 13: Eurest d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
144.465 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 14: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
2,114.749,77 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:
25. 6. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. 51-52, št. Ob-14045/06 z dne
19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 8. 9. 2006.
OŠ Antona Aškerca Velenje
Ob-25618/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-6/2006-B-AD.
II.5) Kratek opis: dobava kuhinjskega
inventarja in osnovnih sredstev v ocenjeni vrednosti 13 mio SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13 mio 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-O-6/2006-B-AD: AGS
Gastro sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Mihaela Jakša, Kosovelova 2, 1290 Grosuplje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,389.782,94 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-6/2006-B-AD: Puc 1
d.o.o., kontaktna oseba: Jakob Puc, Proletarska ulica 4, 1110 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,330.336 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. JN-O-6/2006-B-AD: Metalka Zastopstva Senkanar d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Baukman, Partizanska 15,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 606.336 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-6/2006-B-AD: Team
Commerce d.o.o., Trgovina, inženiring in posredovanje, kontaktna oseba: Mirta Savin,
Pot v Gaj 18, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 388.000 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: JN-O-6/2006-B-AD.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17577/06 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: 8. 9. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 1825/2006
Ob-25634/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Karmen Gorjup, Verdijeva 10, Koper,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-267,
faks 05/66-46-292, elektronska pošta: Karmen.gorjup@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-104/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme kuhinje za vrtec Šalara pri Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,600.000 tolarjev.
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. Ob-16490/06: Saksida
d.o.o., kontaktna oseba: Saksida Bojan, 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: 21,206.927 tolarjev,
najnižja ponudba: 21,206.927 tolarjev, najvišja ponudba: 24,385.000 tolarjev.
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: 411-104/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 59-60/2006 z dne 9. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 1826/2006
Ob-25635/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Karmen Gorjup, Verdijeva 10, Koper,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-267,
faks 05/66-46-292, elektronska pošta: Karmen.gorjup@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-103/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Vrtec Šalara pri Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 tolarjev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. Ob-16491/06: GonzagaPro d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Blazko,
Vojkova cesta 19, 5250 Solkan, Slovenija,
tel. 05/33-03-180, faks 05/33-03-189, elektronska pošta: info@gonzaga.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,025.780 tolarjev.
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: 411-103/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 59-60/2006 z dne 9. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Mestna občina Koper
Ob-25750/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-14,
faks 300-39-11.
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: JR-9/2006-pogajanja.
II.5) Kratek opis: nabava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,100.000 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. JR-9/2006-pogajanja:
Unistar LC d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,366.168,06 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:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-25767/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/3101091.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za prvo
in nujno medicinsko pomoč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,708.333,33 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. 06/301091: A FORM
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Gregorič, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-49-10, faks 01/234-49-20, elektronska pošta: info@aform.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 16,722.822,48 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 410-161/2006-24.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 65/2006 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: 11. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-25885/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, kontaktna oseba: Tomaž Abruč, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.40.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 024/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: nakup in garancijsko
vzdrževanje tračne knjižnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 024/2006-MZZ: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si, internetni naslov:
http://www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,367.920 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: 024/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Gradnje
Ob-25297/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ribnica, kontaktna oseba: Tatjana Dečman-Žagar, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 837-20-24,
faks 836-10-91, elektronska pošta: tatjana.decman-zagar@ribnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2/2006.
II.5) Kratek opis: čiščenje vode v Sodražici pred vztopom v vodovodno
omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: najnižja cena
in plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-2/2006: Grafit d.o.o.,
kontaktna oseba: Jože Mazij, Cesta Majde Šilc 1, 1317 Sodražica, Slovenija, tel.
01/836-47-01, faks 01/836-47-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49,907.428,70 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: 430-2/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006,
Ob-16864/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Občina Ribnica
Št. 00701-03/2006
Ob-25302/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Pišece” na cesti R3-677/2202 Pišece–Zg.
Pohanca – Krško v km 4,116.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 93,750.000 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. A-063: Puh d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,452.015 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:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 40/06 z dne 14. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25303/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija brežin “Zala”
na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija–Godovič
v km 6,970 in v km 7,703.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,666.666 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. A-095: CPG d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,635.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 3. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25304/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Malahorna” na cesti R3-700/1272 Sl. Konjice
– Oplotnica v km 3,588.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,833.333 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. A-047: PGGH d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,304.234 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25310/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev regionalne ceste R2-403/1072 Kneža–Podbrdo od
km 8.500 do km 9.550.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,000.000 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. A-127: CPG d.d.,
Industrijska 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,985.439 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:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 62-63/06 z dne 16. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-25312/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov:
www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-0027/2006.
II.5) Kratek opis: ureditev pločnika skozi Grobelno na glavni cesti G2-107/1275
Šentjur – Mestinje od km 3+582 do km
4+318 (dograditev pločnika ob glavni cesti G2 v dolžini 736 m, izgradnja opornega zidu dolžine 90 m, izvedba novega
priključka krajevne ceste na G2 v dolžini
83 m).
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
97,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 90%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 371-0027/2006: CM Celje,
d.d., kontaktna oseba: Peter Šepetavc, Lava
42, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-66-100,
faks 03/42-66-306, elektronska pošta: info@
cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 96,561.300,16 SIT (vključno
z DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-0027/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18425/06 z dne 30. 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: 5. 9. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 00701-03/2006
Ob-25317/06
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.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za preplastitev ceste G1-6/341 od km 1.250 do
km 1.889 in 342 od km 0.000 do km 0.750
ter od km 1.000 do km 1.160 Postojna–
Jelšane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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. A-129: Primorje d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 108,265.983 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:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 62-63/06 z dne 16. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25319/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
Moravče–Čatež, R3-652/1457.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 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. A-064: SCT d.d. – vodilni partner, Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 291,427.833 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 064: Cestno podjetje Ljubljana d.d. – partner, Stolpniška 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-25320/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Zlatka Pilko, univ. dipl. ek., Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/81-71-600, faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov: www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371-0031/2006.
II.5) Kratek opis: atletska steza (večnamensko športno igrišče pri OŠ Šmarje
pri Jelšah).
Večnamenski športni objekt:
– štiristezno krožno tekališče dolžine
200 m,
– šeststezno ravno tekališče za tek na
60 in 100 m,
– segment za skok v daljino in skok v
višino in za igre najmlajših.
Na ploščadi znotraj tekališča:
– rokometno igrišče dim.: 20 x 40 m,
– košarkaško igrišče s fiksnimi koši dim.:
14 x 28 m,
– odbojkarsko igrišče dim.: 9 x 18 m.
V podaljšku ravnega dela tekališča:
– malo nogometno igrišče dim.: 20 x 40
preplasteno z umetno travo, opremljeno
skladno s smernicami NZS.
Ob malem nogometnem igrišču:
– travnato metališče z vgrajenim krogom
za suvanje krogle.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
75,000.000 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. 371-0031/2006: CM Celje,
d.d. kontaktna oseba: Brane Jezernik, Lava
42, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-66-100,
faks 03/42-66-306, elektronska pošta: info@
cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala.
Cena: 117,135.225,37 SIT (vključno z
DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-0031/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18329/06 z dne 30. 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: 4. 9. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 00701-03/2006
Ob-25321/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba del za Ureditev Žiri (Dobračeva) R2-408/1375 od km
1.600 do km 2.050.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,000.000 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. A-058: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,963.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25322/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: R3-688/1233 obno
Poljčane–Majšperk: gradbena dela – 1.
etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76,666.666 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. A-099: CPM Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,608.851 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:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-411/2006-18
Ob-25323/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA). ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ivan Boškovič, tel.
01/471-21-03, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-839/06-ODP.
II.5) Kratek opis: prenova objektov in
ureditev okolice v Izobraževalnem centru
Ig – URSZR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,500.000 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. MORS-839/06-ODP: SPL
d.d., kontaktna oseba: Franc Props, Frankopanska 18a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-36-861, faks 01/23-11-139.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
25,899.260 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:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17784/06 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 00701-03/2006
Ob-25324/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Vidošiči – meja RH, LC 255111.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333 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. A-087: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,377.994 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:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25326/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
G1-6/0338 Postojna–Pivka od km 3.403
do km 4.800.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-081: Primorje d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81,833.773 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 46/06 z dne 28. 4. 2006.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25328/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za preplastitev ceste R2-446/1016 Sežana–Divača od km 6.050 do km 8.550.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76,666.666 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. A-081: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78,314.739 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:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25330/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za
preplastitev ceste R2-445/0349 Sežana
– Štorje od km 9.500 do km 10.250.
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. A-097: Primorje d.d., Vipavska c. 3, 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 29,812.533 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; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25331/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum:ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
G2-111/0239 Valeta–Sečovlje od km 0.000
do km 0.650.
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. A-075: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,045.860 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:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25333/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: obnova R3-693 Nova
cerkev – Vitanje (mimo pokopališča).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 79,166.666 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. A-092: Krajnc VNG s.p.,
Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,594.552 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:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25335/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija regionalne ceste med Ločico in Motnikom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,666.666 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. A-073: Cestno podjetje
Ljubljana d.d. – vodilni partner, Stolpniška
10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122,800.728 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 073: Krajnc VNG s.p.
– partner, Ulica Žalskega tabora 21, 3310
Žalec, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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; 43/06 z dne 21. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25336/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
R3-635/1121 skozi Lipniško dolino.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,333.333 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. A-094: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,214.050 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25337/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45454000-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija podpornega in opornega zidu z rekonstrukcijo ceste R1-210/1112 Trebija–Sovodenj v km
3,817.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,333.333 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. A-140: Cestno podjetje
Kranj d.d. – vodilni partner, Jezerska 20,
4000 Kranj, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,686.062 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 140: SGP Zidgrad Idrija,
d.d. – Partner, Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 65/06 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25338/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45454000-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija podora na
cesti R2-422/1333 Veliki Kamen – Brestanica v km 15,950.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.666 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. A-142: PUH d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,968.779 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:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 67-68/06 z dne 30. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25339/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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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:
45454000-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija podvoza za železnico na G2-108/1180 Črnuče
– Šentjakob.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,833.333 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. A-090: GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,457.696 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:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25340/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija mostu čez
Rinžo v Dolgi vasi na cesti G2-106/0264.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,500.000 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. A-053: MAP trade d.o.o.,
Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,674.390 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. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-25341/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Kokro na R1-210/1106 –
Luknja 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 183,333.333 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. A-052: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 208,387.249 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:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-25425/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Roman Ledinek, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-00, faks
03/896-16-21, elektronska pošta: Obcina.velenje@velenje.si. internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV – 0013/2006-LR.
II.5) Kratek opis: obnova ploščadi Edvarda Kardelja v Velenju.
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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV – G-0013 / 2006
– LR: MINS No1 d.o.o, Velenje, kontaktna oseba: Mlakar Stane, Cesta Simona
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Blatnika 18, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-56-60, faks 03/898-56-61, elektronska pošta: info@mins-no1.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: (z DDV): cena: 13,948.080 SIT.
Valuta 60. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljene in s strani nadzornika potrjene situacije.
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: 465-08 – 0013/2006
– 630 – 13.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 68/06, z dne 30. 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: 6. 9. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 430-310/2006-14
Ob-25441/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren tel.
01/471-21-02, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-825/06-ODP.
II.5) Kratek opis: izvedba vodovoda
Štalcarji–Škrilj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,517.939,87 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-825/06-ODP:
HISd.o.o., kontaktna oseba: Bojan Hrib, Vodovodna 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-36-35, faks 01/568-41-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
96,517.939,87 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:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14676/06 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: 7. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-25445/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
kontaktna oseba: Metka Štrajhar, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-40, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: metka.strajhar@gov.si, internetni
naslov: www.kultura.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN–42/2006.
II.5) Kratek opis: oddaja naročila za pripravo projektne dokumentacije in gradnjo po odprtem postopku za izvedbo
gradbenih in obrtniških del na kulturnem
spomeniku v lasti Republike Slovenije
– grad Negova (EŠD 484)
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.000,000.000 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.
Nobene ustrezne ponudbe na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-42/2006: GIVO, d.o.o.
(v konzorciju s SGP Pomgrad, d.d., Murska
Sobota in Granit, d.d., Slov. Bistrica): kontaktna oseba: Franci Kozina, Dvorec Selo,
Zaloška 69, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-05-50, faks 01/540-33-39, elektronska pošta: franci.kozina@givo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.233,817.113,14 SIT
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 79,747.037 SIT.
Delež: 6%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-904/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 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:
da; Evropska sredstva strukturnega sklada
ESRR v okviru prve prednostne naloge EPD
– ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in
javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-25446/06
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. +386/1/475-21-96,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: RTV-020/2006-2L-OME/G.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna gradbena in zaključna dela v gradbeništvu na
objektih RTV Slovenija, na vseh lokacijah
naročnika, ki se nahajajo na območju celotne Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-020/2006-2LOME/G: Granit d.d., kontaktna oseba: Peter
Kosi, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-17, faks
02/818-14-28.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-020/2006-2L-OME/G:
IVEK d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Sambolec, Vrečarjeva 20a, 1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/366-64-01, faks 01/366-37-69.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-020/2006-2LOME/G.
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: ne; Ur. l RS, št. 48-49 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13097/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25450/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava
za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Antonija Zdešar Vochl, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-85-270, faks 01/47-85-470, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020–G-2006–4.
II.5) Kratek opis:
Izvedba investicijskih del v zaporih
Dob po sistemu ''funkcionalni ključ v
roke'' – gradbena, obrtniška in instalacijska dela po naslednjih sklopih:
1. sklop: postavitev varovalne ograje in
ureditev igrišč,
2. sklop: postavitev začasne varovalne
ograje vhoda z dvojimi drsnimi vrati in zapornico,
3. sklop: dobava in montaža sistema videonadzora,

4. sklop: obnovitvena – gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
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. 2020-G-2006-4: Izvedba
investicijskih del v zaporih Dob po sistemu
''funkcionalni ključ v roke'' – gradbena, obrtniška in instalacijska dela je bilo oddano po
sklopih, in sicer:
3. sklop: dobava in montaža sistema
videonadzora: Tenzor, d.o.o., kontaktna
oseba: Miran Senčar, Mariborska cesta
13, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-01-01,
faks 02/788-01-30, elektronska pošta: tenzor@tenzor.si.
4. sklop: obnovitvena – gradbena, obrtniška in instalacijska dela: OZ Unitehna
z.o.o., kontaktna oseba: Janez Koncilja,
Pod Radovnico 3, 8233 Mirna, Slovenija,
tel. 07/348-25-00, faks 07/348-25-25, elektronska pošta: kolenc@oz-unitehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost pogodb:
13,225.070,62 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:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 1. in 2. sklop naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe,
zato se javno naročilo v tem delu ponavlja.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-25456/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan
Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.13.40-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6-G/2006.
II.5) Kratek opis: dodatna gradbena
dela pri izgradnji večstanovanjskega naselja Črnuška gmajna v Ljubljani s pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo: zatravitev brežin, zaščita objektov z
ALU folijo, komplet izdelava nadstreškov
kant za smeti, komplet konstrukcija, streha, kritina in obrobe ter izdelava in montaža steklobetonskih cvetličnih korit.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-6-G/2006: GD, Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Dolenjska
cesta 9, 1430 Hrastnik, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,051.680 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: 23051-1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-25479/06
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. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: RTV-039/2006-0,5L-OME/G.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna gradbena in zaključna dela v gradbeništvu na
objektih RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-039/2006-0,5LOME/G: IVEK d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Sambolec, Vrečarjeva 20A, 1291 Škofljica,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-039/2006-0,5LOME/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25599/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: asfaltiranje javnih poti
v Prosečki vasi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., kontaktna oseba: Janez Horvat, Lipovci 256b, 9231 Beltinci, Slovenija,
tel. 02/530-45-10, faks 02/521-13-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,612.500 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: 34406-13/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14699/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Puconci
Ob-25600/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacijskega omrežja v Puconcih – V. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– garancijski rok – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Cestno podjetje Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Kalazič Jozo,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/437-30-52, faks 01/236-45-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,254.258,40 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: 35205-26/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15531/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Puconci
Ob-25601/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: obnova vozišča na LC
333070 Puconci-Šalamenci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,176.625 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Asfalti Ptuj d.o.o.,
kontaktna oseba: Kumer Primož, Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-26-10, faks 02/749-26-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,638.896,38 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: 34406-6/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 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-18528/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Puconci
Ob-25602/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba:
Ivan Žnidaršič, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-760,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta:
ivan.znidarsic@postojna.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-87/2006.
II.5) Kratek opis: obnova in rekonstrukcija vodovoda Slavina-Koče-PrestranekŽeje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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. 430-87/2006: Kopko
d.o.o., kontaktna oseba: Drago Čehovin,
Javorniška cesta 9b, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/757-31-95, faks 05/757-31-96, elektronska pošta: kopko@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,739.180,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 14,082.796,80 SIT,
delež: 24%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-13643/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Postojna
Ob-25603/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Marta
Merkuža, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-783, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: marta.merkuza@postojna.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-39/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba rušitvenih del
in novogradnje telovadnice OŠ A. Globočnika v Postojni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 370,000.000 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. 430-39/2006: Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba: Marko
Otrin, inž. gradb., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-20-600, faks
01/43-60-133, elektronska pošta: marko.otrin@lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 419,807.238,93 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:
vrednost (brez DDV): 95,933.595,84 SIT,
delež: 22%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-39/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006,
Ob-7140/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Postojna
Št. 4301-2/2006
Ob-25605/06
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.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: modernizacija javne poti JP 740230 Skrblje – Jelovice
na odseku Skrblje – repetitor v dolžini
3.500 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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. 4301-2/2006: Cestno
podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Jožef
Botolin, 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 62,475.536,54 SIT;
najnižja ponudba 62,475.536,54 SIT, najvišja ponudba 86,606.352 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: 4301-2/2006.
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. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19661/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Majšperk
Št. 430/06/2-4557
Ob-25724/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, univ. dipl. ekon., Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40,
faks +386/2/581-16-10, elektronska pošta:
dominika.vrbnjak@ljutomer.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: adaptacija Kulturnega
doma v Mali Nedelji – II. faza.
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:
– ceno in garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-DV/06-GD/2-4557:
PGP Ljutomer d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Trontel, gr. inž., Ormoška cesta 3, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. 02/584-11-40, faks
02/582-15-03, elektronska pošta: komerciala@pgp-ljutomer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 29,782.226,64 SIT, najvišja ponudba
36,312.561,90 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:
vrednost (brez DDV): 22,073.494 SIT. Delež: 74%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 8. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19167/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Občina Ljutomer
Ob-25749/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Marta
Merkuža, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-783, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: marta.merkuza@postojna.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-53/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba del za spremembo namembnosti objekta Komande
garnizona za potrebe Notranjskega muzeja (I. faza).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 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. 430-53/2006: Primorje
d.d., kontaktna oseba: Robert Ozbič, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-90-000, faks 05/36-90-310, elektronska pošta: primorje@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 84,822.694,74 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:
vrednost (brez DDV) 53,438.297,69 SIT,
delež 63%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-14166/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Postojna
Ob-25761/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Samo Mlinar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: samo.mlinar@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija vodovoda in LC št. 041041 Grahovo–Žerovnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,722.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bila cena in reference
1. cena – 95,
2. referenca – 5,
skupaj 100 točk
cena se je obračunala v% po naslednji
formuli:
100% = 95 točk
                      najnižja cena × 100
cena % = ---------------------------------        ponujena cena
Reference:
Vsaka referenca nad 50 mio SIT (brez
DDV) v zadnjih 5 letih prinese 1 točko. Ponudnik lahko pridobi največ 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Gradišče d.o.o., Cerknica, kontaktna oseba: Jože Wallner, Cesta
4 maja 80, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/70-90-805, faks 01/70-91-436, elektronska pošta: info@gradisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,731.164 SIT,
najnižja ponudba: 41,731.164 SIT, najvišja
ponudba: 65,967.454,53 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: 4301-4/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20487/06 z dne 14. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Občina Cerknica
Ob-25763/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Samo Mlinar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: samo.mlinar@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: industrijska cona
Podskrajnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bila cena in reference
1. cena – 95,
2. referenca – 5,
skupaj – 100 točk
cena se je obračunala v % po naslednji
formuli:
100% = 95 točk
                      najnižja cena × 100
cena % = ---------------------------------        ponujena cena
Reference:
Vsaka referenca nad 30 mio SIT (brez
DDV) v zadnjih 5 letih prinese 1 točko. Ponudnik lahko pridobi največ 5 točk.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 4: Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
kontaktna oseba: Bojan Hočevar, Stolpniška
10, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/236-45-00, faks 01/437-30-52, elektronska pošta: info@cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,159.557,03 SIT,
najnižja ponudba: 27,159.557,03 SIT, najvišja ponudba: 28,058.279,18 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: 4301-5/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-20489/06 z dne 14. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Občina Cerknica
Št. 354-21/2006
Ob-25764/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škofja Loka, kontaktna oseba:
Boštjan Cuznar, Poljanska cesta 2, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-300,
faks 04/51-12-301, elektronska pošta:
obcina@skofjaloka.si, internetni naslov:
www.skofjaloka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja plinovodnega
omrežja.
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. 354-21/2006 / M-3338/06:
IMP Promont Montaža, d.o.o., kontaktna
oseba: Damijan Močnik, Pot k sejmišču
30, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel.
01/537-46-41, faks 01/537-37-26, elektronska pošta: info@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,576.161,57 SIT,
najnižja ponudba: 74,576.161,57 SIT, najvišja ponudba: 79,974.427,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 354-21/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20351/06, Ur. l. RS, št. 74/2006
z dne 14. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Škofja Loka
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Št. 110-1/06
Ob-25783/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-09-900, faks 01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000207.
II.5) Kratek opis: obnova voziščne konstrukcije na odsekih hitre ceste H4/0379
Vogrsko–Šempeter, H4/0330 Šempeter–Vrtojba, H4/1467 kamionska cesta in
objektov VA 0414 in VA 0416.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 355,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: Primorje d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba: Mitja Čotar, univ. dipl.
inž. grad., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 367,811.140,45
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: 2006/000207.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 48-49/06 z dne 12. 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-25871/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba: Marko, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
Slovenija, tel. 361-95-50, faks 361-16-86,
elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov: www.medvode.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR št. 4/06.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste Valburga – Trboje LC 251010 od km
0,620 do km 1,520.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/06: SCT d.d., kontaktna
oseba: Zorko Cerar, Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 589-86-01.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,934.795,27 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: 344-36/01-18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19656/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Občina Medvode

Storitve
Ob-25298/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ Medvode / OŠ Preska / OŠ Pirniče / OŠ Vodice / OŠ Simona Jenka Smlednik, kontaktna oseba: Martina Kutnar,
Ostrovrharjeva 4 / Preška cesta 22 / Zg.
Pirniče 37/b / Ob šoli 2 / Smlednik 73,
1215/1217 Medvode / Vodice / Smlednik,
Slovenija, tel. 01/361-27-27 / 361-26-36 /
362-11-40 / 361-93-20 / 833-22-81 / faks
01/361-92-93 / 361-11-40 / 361-71-25 /
362-11-40 / 361-93-20 / 833-22-81.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1, storitve, številka kategorije 2, predmet: storitve
kopenskega prometa.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: občasni prevozi šolskih
otrok.
II.5) Kratek opis: izvajanje občasnih
prevozov šolskih otrok (športni, kulturni,
naravoslovni dnevi, ekskurzije) za potrebe naročnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do – 84 točk,
– stalen popust do – 8 točk,
– plačilni rok do – 4 točke,
– dodatne ugodnosti do – 4 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Alpetour Potovalna
agencija d.d., kontaktna oseba: Damijana
Marn, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-31-00, faks 04/201-31-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,792.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06 - 4/06 - 5/06
- 21/06.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15141/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
OŠ Medvode / OŠ Preska / OŠ Pirniče /
OŠ Vodice / OŠ Simona Jenka Smlednik
Št. 1951/06
Ob-25299/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Polž Maribor, kontaktna oseba: Petra Veinhandl, univ. dipl. prav.,
Rapočeva ulica 13, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/320-86-52, faks 02/320-86-58, elektronska pošta: info.polz@triera.net, internetni naslov: www.vdcpolz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 20.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/2006/S.
II.5) Kratek opis: prevozi uporabnikov
VDC Polž Maribor - trije sklopi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT za vse tri sklope za
dve leti in pol.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena na km vožnje,
– vozilo na razpolago med 9. in 13. uro,
– izkušnje s prevozom oseb s posebnimi
potrebami,
– vozilo mlajše od 5 let,
– ABS.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-01/2006/S - sklop
1: Ipis Polanc, Sonja Polanc s.p., kontaktna oseba: Darko Polanc, Mladinska 5,
2212 Šentilj, Slovenija, tel. 02/651-26-31,
faks 02/651-26-30, elektronska pošta: darko.polanc@triera.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 299 SIT na km.
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/S - sklop 2:
Avtoprevozništvo Jože Topler s.p., kontaktna
oseba: Jože Topler, Pohorska cesta 28 A,
2367 Vuzenica, Slovenija, tel. 041/712-780,
faks 02/876-48-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 270 SIT na km.
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/S - sklop 3:
Breznik Tours, Peter Breznik s.p., kontaktna
oseba: Peter Breznik, Trstenik 11, 2234 Benedikt, Slovenija, tel. 02/703-61-10.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 170 SIT na km.
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. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19662/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Varstveno delovni center Polž Maribor
Ob-25309/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenska Bistrica, kontaktni osebi: Irena Jereb in Tamara Osterman, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/843-28-20, faks 02/843-28-50, elektronska pošta: irena.jereb@slov-bistrica.si ali
tamara.osterman@slov-bistrica.si, internetni naslov: www.slovenska-bistrica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 49.31.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
šolskih otrok s prebivališčem v Občini
Slovenska Bistrica za obdobje od 1. 9.
2006 do 31. 8. 2008, z možnostjo podaljšanja za tri leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 73,000.000 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. 371-330/2006: Veolia
Transport, kontaktna oseba: Andrej Žuran,
Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/30-03-393, faks 02/30-03-383, elektronska pošta: vera.vilcnik@veolia-transport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 73,157.592,40 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:
31,52%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
2006, Ob-16797/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 430-329/2006-23
Ob-25314/06
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: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31710000-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 245/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: servisiranje, vzdrževanje in verifikacija elektronske merilne
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,833.333,33 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. 245/2006-ODP: Slovenski
inštitut za kakovost in meroslovje, kontaktna oseba: Matjaž Lindič, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-78-100,
faks 01/47-78-444, elektronska pošta:
info@siq.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 30,833.333,33 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-329/2006-23.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14846/06.
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: 4. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-66/2006-41
Ob-25316/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 55/2006-PSP, Nakup ABC kartic za plačilo cestnine DARS.
II.5) Kratek opis: odloženo plačilo cestnine za neposredne proračunske uporabnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,333.333,33 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. MORS 55/2006-PSP:
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., kontaktna oseba: Alja Vojevec,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-40-40, faks 03/544-20-01, elektronska pošta: info@dars.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): okvirno 8,333.333 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-25318/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Janez Čakš, dr. med., Celjska
cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
tel. 03/818-37-34, faks 03/818-37-40, elektronska pošta: zd-smarje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-03.
II.5) Kratek opis: izvedba prevozov dializnih bolnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-S-03: San-trans
– Jožef Gobec s.p., kontaktna oseba: Jožef
Gobec, Sončna ulica 6, 3240 Šmarje pri
Jelšah, Slovenija, tel. 03/58-21-702, elektronska pošta: santrans@email.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 73 SIT/km prevoza.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 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-17551/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
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Št. 430-48/2006-262
Ob-25451/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Marija
Rataj, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-26, 03/747-13-87, faks
03/574-34-46, elektronska pošta: obcina.sentjur@sentjur.si, internetni naslov:
www.sentjur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-48/2006-262.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja komunalne opremljenosti
JV dela industrijske cone Šentjur: sklop
št. 1-servisne ceste, sklop št. 2-fekalna
in meteorna kanalizacija, sklop št. 3-vodovodno in hidrantno omrežje, sklop št.
4-plinsko nizkotlačno omrežje, sklop št.
5-telefonsko omrežje, sklop št. 6-elektro
omrežje in trafo postaja, sklop št. 7-javna
razsvetljava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ponudbeno
ceno, reference, celovitost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. I za sklope št. 1, 2, 3 in 6:
TMD Invest d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Meznarič, Prešernova ul. 30, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-91-00, faks 02/787-91-11,
elektronska pošta: tmd@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,405.000 SIT; najnižja
ponudba za sklope pod javno naročilo št. I
je 9,405.000 SIT, najvišja ponudba za sklope pod javno naročilo št. I je 20,467.390,60
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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. II za sklope št. 4, 5 in 7:
Savaprojekt d.d. Krško, kontaktna oseba:
mag. Vinko Volčanjk, Cesta Krških žrtev 59,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/491-42-07,
faks 07/491-42-31, elektronska pošta: vinko.volčanjk@savaprojet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,308.391,70 SIT;
najnižja ponudba za javno naročilo št. II je
3,630.000 SIT, najvišja ponudba za javno
naročilo št. II je 4,308.391,70 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: 430-48/2006-262.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2006, datum sklenitve pogodbe 18. 5.
2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: (dve pravilni) 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006, Ob-9081/06, stran 2432.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; razvoj poslovnih con (SI
2003/004-938-18).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Šentjur
Št. 430-264/2006-10
Ob-25480/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 192/2006-PSP nadgradnje in vzdrževanja telefonskih central.
II.5) Kratek opis: vzdrževanja in nadgradnje telefonskih central v obdobju
dveh let po sklenjeni pogodbi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,976.550 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 192/2006-PSP:
Iskrateling d.o.o., kontaktna oseba: Rajko
Škrlj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-76-132, faks 04/20-76-277,
elektronska pošta: rajkos@iskrateling.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 61,197.361 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-165/2006-14
Ob-25485/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 172/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: postavitev razstave
»slovenska osamosvojitev – enotni v
zmagi« v muzeju novejše zgodovine Slovenije od 1. 6. do 30. 11. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: - tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 172/2006PSP: Muzej novejše zgodovine Slovenije,
kontaktna oseba: Jože Dežman, Celovška
cesta 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-96-10, faks 01/433-82-44, elektronska pošta: jdezman@muzej-nz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,429.167 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-25487/06
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. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-034/2006-3L-POG/S.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja prostorov RTV Slovenija (Maribor,
Koper).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
1,821.932,56 SIT – mesečna cena.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-034/2006-3L-POG/S:

Hernaus d.o.o., kontaktna oseba: Robert Vrhovnik, Kopališka c. 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-36-00, faks 03/898-36-20.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-034/2006-3LPOG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne; Ur. l. RS, št. 120-121 z dne
30. 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: 7. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 62/06
Ob-25492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba: Pajtler Albina, Spodnji trg 8,
2344 Lovrenc na Pohorju, Slovenija, tel.
02/630-05-57, faks 02/630-05-60, elektronska pošta: obcina@lovrenc.si, internetni naslov: www.lovrenc.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-02-2006-010.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje gozdnih
cest v občini Lovrenc na Pohorju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,500.000 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. 430-02-2006-010: Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o.,
kontaktna oseba: direktor Feliks Črešnar,
Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-25-70, faks 02/234-25-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,187.293,87 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 44/06 z dne 7. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-25598/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Rebrica Vesna, Bakovska 29A, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/53-01-600, faks
02/53-01-613.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 714,28 SIT/km
– avtobus.
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: 26%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Prevoz oseb Dušan
Poredoš s.p., kontaktna oseba: Poredoš Dušan, Kuštanovci 52, 9202 Mačkovci, Slovenija, tel. 02/55-11-155.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 386,86 SIT/kombi.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Prevoz oseb Dušan
Poredoš s.p., kontaktna oseba: Poredoš Dušan, Kuštanovci 52, 9202 Mačkovci, Slovenija, tel. 02/55-11-155.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 482,48 SIT/minibus.
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: 371-0007/2006.
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; Ur. l. RS, št. 73 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20564/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Puconci
Št. 1829/2006
Ob-25633/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Karmen Gorjup, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-473, faks 05/66-46-292,
elektronska pošta: karmen.gorjup@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-43/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev vrtca Ankaran
– ponovljen postopek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 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. Ob-12030/06: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba:
Marjana Vodopivec, Kidričeva 9A, 5000

Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-00-00,
faks 05/302-44-93, elektronska pošta: karmen.gorjup@koper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,970.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-43/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12030/06 z dne 28. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 9. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 430-262/2006/7
Ob-25725/06
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, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-48-59, faks +386/1/428-48-94,
elektronska pošta: tatjana.kozole@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.43.10-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-262/2006 (17121-02).
II.5) Kratek opis: izvedba optične povezave za potrebe Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,511.803,33 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-262/2006 (17121-02):
Javna razsvetljava d.d., kontaktna oseba:
Jože Šolar, Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/546-69-15,
faks +386/1/542-94-00, elektronska pošta:
Ales.zibert@jr-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,511.803,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 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: 8. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 430-486/2006/1
Ob-25744/06
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, Policija, Generalna policijska uprava, kontaktna oseba: Tomaž Komatar, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/428-56-84, faks
++386/1/428-56-35, elektronska pošta: tomaz.komatar@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.10-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 336/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je povezava lokalnih omrežij (LAN)
preko omrežja SIOL in dostop do interneta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,584.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 336/05: Slovenija
online – SiOL internet, d.o.o., kontaktna
oseba: Zoran Tepič, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/436-00-36,
faks ++386/1/473-00-16, elektronska pošta: zoran.tepic@siol.si, internetni naslov:
www.siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,584.000 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. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, Generalna policijska uprava
Ob-25745/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, 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;
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– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODSP.IT-9/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev svetovanja, sistemske
podpore in administriranja centralnega
računalniškega sistema MJU/DEUP.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 72.00.00.00-5, dodatni predmet(-i):
72.00.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.667,001.600 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. cena
2. dolgotrajnost delovanja
ponudnika (OE)

Ponderiranje
99%
1%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila ODSP.IT-9/2005
Naslov: izvajanje storitev svetovanja, sistemske podpore in administriranja centralnega računalniškega sistema MJU/DEUP.
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: 3 GEN d.o.o., Jadranska
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@3gen.si, tel. 01/42-10-669, internetni
naslov: www.3gen.si, faks 01/42-10-668.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1.500,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.667,001.600 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
3 leta.
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: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(-ih) za vložitev
pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka
za revizijo) je 10 dni po prejemu odločitve
o oddaji naročila. Po končanem postopku
pred Državno revizijsko komisijo je sodno
varstvo zagotovljeno v postopku povračila
škode pred sodiščem splošne pristojnosti
(peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
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21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25746/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, 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: 2006/P 01.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve vzdrževanja licenčne programske opreme Oracle in svetovanja glede
uporabe predmetne opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.10-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 59,855.930 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: utemeljitev izbire
postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P 01
Naslov: storitve vzdrževanja licenčne
programske opreme Oracle in svetovanja
glede uporabe predmetne opreme.
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Oracle Software d.o.o., Dunajska 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: infosi@oracle.com, tel. 01/58-88-800, internetni naslov: www.oracle.com, faks
01/58-88-801.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 57,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
59,855.930 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
1 leto.
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: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(-ih) za vložitev
pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka
za revizijo) je 10 dni po prejemu odločitve
o oddaji naročila. Po končanem postopku
pred Državno revizijsko komisijo je sodno
varstvo zagotovljeno v postopku povračila
škode pred sodiščem splošne pristojnosti
(peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25747/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, 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: 2006/P 03.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve nadgradnje sistema Typo3.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2,947.277 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P 03
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 3.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Renderspace d.o.o., Trubarjeva
79, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
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samo.mirnik@renderspace.si,tel.01/239-13-90,
internetni naslov: www.renderspace.si, faks
01/239-12-10.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,947.277 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
3 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(-ih) za vložitev
pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka
za revizijo) je 10 dni po prejemu odločitve
o oddaji naročila. Po končanem postopku
pred Državno revizijsko komisijo je sodno
varstvo zagotovljeno v postopku povračila
škode pred sodiščem splošne pristojnosti
(peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25754/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Jože Osterman, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-25-92, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: joze.osterman@gov.si, internetni
naslov: www.uvi.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 26.
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:
92.40.00.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Dnevni bilten STA.
II.5) Kratek opis: storitev dnevnega
biltena STA v elektronski obliki, 6 x tedensko.
Vsebina:
– napovedniki dogodkov naslednjega
dne doma in po svetu v politiki, gospodarstvu in kulturi;
– napovednik dogodkov za ves teden
vnaprej (izide v nedeljo);
– celovit pregled dogodkov dneva, ki se
je iztekel;
– dnevni pregled poročanja slovenskih
medijev;
– dnevni pregled tujega tiska;
– povzetek vesti o Sloveniji, ki so jih objavile tuje tiskovne agencije.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,330.000 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: povezani z zaščitno 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. STA 98/2006: STA Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Pavlovčič, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/241-01-00, faks 01/434-29-70, elektronska pošta: lidija.pavlovcic@sta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,330.000 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: STA 98/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2008.
VI.4) Število prejetih ponudb: 01.
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: 8. 9. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-25762/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi šolskih otrok v
Občini Tišina v šolskem letu 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 70%,
– reference – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/06: Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Vesna Rebrica, Bakovska 29 a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00, faks
02/530-16-13, elektronska pošta: tajnistvo@apms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena; 64.344 SIT/dan,
najnižja ponudba: 64.344 SIT/dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19201/06 z dne 7. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Občina Tišina
Ob-25765/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hajdina, kontaktna oseba: Valerija
Šamprl, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina, Slovenija, tel. 02/788-30-30, faks 02/788-30-31,
elektronska pošta: uprava@hajdina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-430-6/06.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Hajdina.
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-430-6/06: sklop 1: Veolia transport štajerska d.d., kontaktna oseba: Janez Habjanič, Cesta k Tamu 7, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/771-68-11, faks
02/775-09-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59.305 SIT/dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-430-6/06: sklop 2:
Sadek Alojz s.p., kontaktna oseba: Sadek
Alojz, Vegova ul. 8, 2325 Kidričevo, Slovenija, tel. 041/703-449.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9.250,30 SIT/dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-430-6/06: sklop 3: Jožica Cafuta s.p., kontaktna oseba: Jožica
Cafuta, Soviče 5/a, 2284 Videm pri Ptuju,
Slovenija, tel. 02/76-40-50-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 220.589 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: JN-430-6/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-17061/06 z dne 16. 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: 6. 9. 2006.
Občina Hajdina
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Št. 110-1/06
Ob-25779/06
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. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000069.
II.5) Kratek opis: AC Pluska-Ponikve:
prenos lege gradbene parcele na teren in
izdelava parcelacijskih načrtov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Erika Bizjak, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 17,950.000 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: 2006/000070.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 28/06 z dne 17. 3. 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25780/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-09-900, faks 01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000070.
II.5) Kratek opis: AC Ponikve – Hrastje:
prenos lege gradbene parcele na teren in
izdelava parcelacijskih načrtov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Erika Bizjak, Kidričeva
9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 17,530.000 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: 2006/000070.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni raz-pis objaviti
v UL: da; 28/06 z dne 17. 3. 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25781/06
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. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7 42.32.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000072.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI in
PZR dokumentacije za avtocestni priključek Naklo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: PNG d.o.o, Ljubljana,
kontaktna oseba: Janez Pugelj, univ. dipl.
inž. grad., Komanova 17, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 13,430.716,67 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: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000072.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 40/06 z dne 14. 4. 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-25782/06
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. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000096.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera avtocestnega odseka Smednik–Krška vas,
pododsek Dobruška vas–Smednik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,100.000 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: Geodetske meritve T.
Skubic s.p., kontaktna oseba: Tomaž Skubic, Adamičeva 2, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 14,100.000 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: 2006/000096.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 4. 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: 8. 9. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430/06/2
Ob-25799/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
Ljutomer, 9240 Slovenija, v roke: Karmen
Lah, tel. +386/2/584-90-40, e-pošta: karmen.lah@ljutomer.si, faks +386/2/581-16-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje prevozov šoloobveznih otrok v Občini Ljutomer za šolsko
leto 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: na območju Občine
Ljutomer.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Relacije:
1. Ljutomer–Zgornje
Krapje–Spodnje
Krapje–Cven–Mota–Cven–Novi Cven–Babinci–Noršinci–Ljutomer;
2. Stročja vas–Presika–Globoka–Veščica–Pristava–OŠ Stročja vas;
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3 Radomerje–Radomerščak–Plešivica–
Jeruzalem–Gresovščak–Slamnjak–Podgradje–Ljutomer–OŠ C. Golar Ljutomer;
4. Spodnji Kamenščak–Mekotnjak–AP
Ljutomer–OŠ C. Golar Ljutomer;
5. Nunska graba–OŠ Stročja vas;
6. Rinčetova graba–OŠ Stročja vas;
7. Mala Nedelja–Moravci–Bodislavci–
Godemarci–Radoslavci–Precetinci;
8. Radoslavci–Godemarci–Bodislavci–
Moravci–Mala Nedelja;
9. Šalinci–Krištanci–Grlava–Križevci;
10. Radoslavci–Precetinci–Sitarovci–
Kuršinci–Mala Nedelja;
11. Cezanjevci–Sp. Kamenščak–Mekotnjak–Radomerščak–Žerovinci–Desnjak–
Stara Cesta–Zg. Kamenščak–Branoslavci–Vogričevci–Branoslavci–Cezanjevci;
12. Drakovci–Berkovski Prelogi–Logarovci–Šalinci–Grlava–OŠ C. Golar Ljutomer.
Vsaka relacija šteje kot posamičen
sklop.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 152,908.594 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da; obvestilo o naročilu.
Številka obvestila v UL: Ob-16319/06 z
dne 9. 6. 2006, Ur. l. RS, št. 59-60/2006.
Številka obvestila v UL EU: 2006/S
110-117945 z dne 13. 6. 2006.
Št. naročila: 430-KL/06-S/2
Naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: Avtoprevozništvo in prevoz potnikov z avtobusi Zdenko Novak, s.p., Radomerje 14g,
9240 Ljutomer, Slovenija, e-pošta: avtobus.novak@siol.net, tel. +386/2/584-87-44,
faks+386/2/584-87-45;Prevozosebzmotornimvozilom Ivan Gaube, s.p., Stara Cesta 28, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/580-10-33,
faks +386/2/580-10-33; Avtobusni promet
Murska Sobota, d.d., Bakovska 29a, 9000
Murska Sobota, Slovenija, e-pošta: tajnistvo@apms.si, tel. +386/2/530-16-00, faks
+386/2/530-16-13.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 9. 2006.
Občina Ljutomer
Št. 4300-1/2006 47/07208
Ob-25876/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Mojca Zemljarič Bajec, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/234-14-64, faks
+386/2/234-14-52, elektronska pošta: Mojca.zemljaric-bajec@azp.si, internetni naslov: www.azp.si.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sanacija tlaka 1. perona, ravne streh epostajnega poslopja,
peronskih streh in obnova električnih instalacij 1. in 2. perona.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višina ponudbene cene – vplivnost
80%,
– usposobljenost strokovnega kadra
– vplivnost 10%,
– garancija – vplivnost 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje
ob Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 201,674.640,60 SIT
(brez DDV), 242,009.568,72 SIT (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob 1678/06 z dne 27. 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: 7. 9. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Št. 26810-21/2003 62/07208 Ob-25877/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Mojca Zemljarič Bajec, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/234-14-64, faks
+386/2/234-14-52, elektronska pošta: Mojca.zemljaric-bajec@azp.si, internetni naslov: www.azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sanacija levega rečnega opornika železniškega mostu čez
Dravo v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 295,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višina ponudbene cene – vplivnost
65%,
– usposobljenost strokovnega kadra
– vplivnost 5%,
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 10%,
– reference – vplivnost 10%,
– garancija – vplivnost 5%,
– sistem zagotavljanja kakovosti – vplivnost 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor,
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 297,706.368,70 SIT
(brez DDV), 357,247.642,44 SIT (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29115/05 z dne 28. 10. 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: 7. 9. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS

Periodična
informativna obvestila,
ki štejejo kot povabilo
k oddaji ponudb
Gradnje
Št. 0002113
Ob-25473/06
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., kontaktna oseba: Zoran
Crnjak, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/582-07-73,
+386/1/582-07-00, faks +386/1/582-07-01,
elektronska pošta: zoran.crnjak@geoplinplinovodi.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 izraziti
interes: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja prenosnega plinovoda R25D.
II.2) Nomenklatura: 45210000.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 45210000.
AII.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
AII.1.3) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
AII.1.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/41/2006/TS-SG.
AII.1.5) Opis: gradnja prenosnega plinovoda R25D (DN 400, NP 70 bar v dolžini 16.372 m in DN 100, NP 70 bar v dolžini
215 m) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, vključno z
MRP Šoštanj in MRP Gorenje.
AII.1.6) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
AII.1.7) Razdelitev na sklope: ne.
AII.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja prenosnega plinovoda R25D (DN 400,
NP 70 bar v dolžini 16.372 m in DN 100, NP
70 bar v dolžini 215 m) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do
Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, vključno z MRP Šoštanj in MRP Gorenje.
AIV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
AIV.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: cena: 100.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije morajo ponudniki plačati 100.000 SIT na račun št. 02923
– 0254424156 odprt pri NLB d.d.
AIV.2.2) Predvideni datum za:
– začetek postopka 16. 10. 2006,
– začetek gradnje/dobave/izvedbe 1. 3.
2007,
– datum zaključka: 1. 2. 2008.
AIV.2.3) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
AVI.1) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno naročilo.
AVI.2) Dodatne informacije: zainteresirani gradbeniki, dobavitelji blaga ali ponudniki
storitev morajo naročnika obvestiti, da so
zainteresirani za javno naročilo (naročila);
naročilo (naročila) bodo oddana brez poznejše objave javnega razpisa.
II.3) Vrsta in obseg gradnje: gradnja prenosnega plinovoda R25D (DN 400, NP 70
bar v dolžini 16.372 m in DN 100, NP 70 bar
v dolžini 215 m) od odcepa na magistralnem
plinovodu M2 pri Šentrupertu do termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, vključno z MRP
Šoštanj in MRP Gorenje.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/41/2006/TS-SG.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/41/2006/TS-SG.

Javni razpisi
Št. 35025-19/2006-5

Ob-25742/06

Preklic
Naročnik Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna, preklicuje objavo
javnega razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe Hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih zelenih
površinah v Občini Postojna, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9.
2006, Ob-24970/06.
Občina Postojna
Ob-25880/06
Popravek
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije objavlja popravek javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in
delovanja tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev ter inkubiranih podjetij v okviru
le-teh v letih 2006 in 2007, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 94, z dne 8. 9. 2006,
št. 103/2006, Ob-25123/06.
Besedilo prej citiranega javnega razpisa
se pod točko »Seznam prilog in obrazcev, ki
jih je potrebno predložiti v ponudbi« spremeni tako, da se odslej glasi:
seznam prilog in obrazcev, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi:
Priloge 1 (izpisi, potrdila, izjave, ipd.)
1. Izpisek iz sodne ali druge evidence o
registraciji – priloga št. P – I.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 9. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javna naročila male
vrednosti
Št. 330-16/2006-2

Ob-25878/06

Obvestilo
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, obvešča zainteresirane ponudnike, da
je izvedel postopek oddaje javnega naročila
male vrednosti za Izdelavo analize o možnosti razširitve dejavnosti Regionalnega sklada
v smeri upravljanja z nepremičninami. Rok za
oddajo ponudb je 8. 10. 2006, razpisno dokumentacijo pa je mogoče dobiti na spletnih
straneh Regionalnega sklada http://www.rdfsklad.si ali v tajništvu na sedežu Regionalnega sklada, tel. 01/836-19-53.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja

2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence oziroma izjava, da se
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila takšno dovoljenje
ne zahteva – priloga št. P – II.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – priloga št. P – III.
4. Priloga št. P – IV. – Izjava, da podjetja v podjetniškem inkubatorju in tehnološkem parku niso deležna spodbud več
kot tri leta.
5. Priloga št. P – V. – Izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence in ustanovni ali
drugi ustrezni akt.
6. Priloga št. P – VI. – Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.
7. Priloga št. P – VII. – Izjava, da ponudnik na dan 31. 12. 2005 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in 93/02).
8. Priloga št. P – VIII. – Izjava, da ponudnik
nima neporavnanih obveznosti do države.
9. Priloga št. P – IX. – Izjava, da ponudnik v treh zaporednih letih ni prejel več kot
100.000 € pomoči.
10. Priloga št. P – X. – Izjava, da inkubirana podjetja izpolnjujejo splošne pogoje
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
razpisa in, da v treh zaporednih letih niso
prejela več kot 100.000 € pomoči.
Priloge 2 (obrazci)
1. Osnovni prijavni obrazec – priloga št.
O – I.
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– priloga št. O – II.

3. Tehnična opremljenost – priloga št.
O – III.
4. Kadrovska zasedba – priloga št. O
– IV.
5. CV svetovalcev, ki so zaposleni znotraj tehnološkega parka/podjetniškega inkubatorja – priloga št. O – V.
6. Pismo o nameri – priloga št. O – VI.
7. Število inkubiranih podjetij znotraj tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja
– priloga št. O – VII.
8. Podatki o delovanju tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja za vsa leta
delovanja vključno z obdobjem januar- avgust 2006 ter jasen in transparenten opis
kriterija- metodologije za izbor podjetij in
postopek vključevanja podjetij v tehnološki
park ali podjetniški inkubator ter kriterija za
dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja
inkubiranim podjetjem – priloga št. O – VIII.
9. Akcijski načrt za obdobje od 1. 8. 2006
do 30. 6. 2007, Poročilo o delu za leto 2005
in prvih sedem mesecev leta 2006, predložitev praktičnega modela standardnih storitev za inkubirana podjetja za vsako leto
delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2.
leto delovanja, 3. leto delovanja...) – priloga
št. O – IX.
Vzorec pogodbe – priloga št. O – X.
Sprememba seznama prilog in obrazcev,
ki jih je potrebno predložiti v ponudbi je objavljena tudi na spletni strani Javne agencije
RS za podjetnišvo in tuje investicije na naslovu http://www.japti.si.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in
tuje investicije
Ob-25881/06
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije objavlja popravek javnega
razpisa za sofinanciranje izvajanja aktivnosti
in delovanja univerzitetnih podjetniških inkubatorjev v letih 2006 in 2007, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 94, z dne 8. 9. 2006,
št. 103/2006, Ob-25124/06.
Besedilo prej citiranega javnega razpisa
se pod točko XIV. »Seznam prilog in obrazcev, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi«
spremeni tako, da se odslej glasi:
seznam prilog in obrazcev, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi:
Priloge 1 (izpisi, potrdila, izjave, ipd.)
1. Izpisek iz sodne ali druge evidence o
registraciji in ustanovni ali drugi ustrezni akt
oziroma pogodba – priloga št. P – I.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence oziroma izjava, da se
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa takšno dovoljenje
ne zahteva – priloga št. P – II.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – priloga št. P – III.
4. Priloga št. P – IV. – Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.
5. Priloga št. P – V. – Izjava, da ponudnik ni v stanju kapitalske neustreznosti po
10. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/99,
50/02 in 93/02).
6. Priloga št. P – VI. – Izjava, da ponudnik za isti namen ni pridobil sofinanciranje
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna.
7. Priloga št. P – VII. – Izjava, da ponudnik, ki je pridobil sredstva Phare, ne bo
uveljavljal stroškov, ki nastajajo v času veljavnosti pogodbe iz naslova Phare.
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8. Priloga št. P – VIII. – Izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do
države.
Priloge 2 (obrazci)
1. Osnovni prijavni obrazec – priloga
št. O – I.
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– priloga št. O – II.
3. Tehnična opremljenost – priloga št. O
– III.
4. Kadrovska zasedba – priloga št. O
– IV.
5. CV svetovalcev, ki so zaposleni znotraj univerzitetnega podjetniškega inkubatorja – priloga št. O – V.
6. Podatki o delovanju univerzitetnega
podjetniškega inkubatorja za vsa leta delovanja vključno z obdobjem januar–avgust
2006 – priloga št. O – VI.
7. Seznam institucij znanja in izjave o
sodelovanju – priloga št. O – VII.
8. Akcijski načrt za obdobje od 1. 8. 2006
do 30. 6. 2007, Poročilo o delu za leto 2005
in prvih sedem mesecev leta 2006 – priloga
št. O – VIII.
9. Vzorec pogodbe – priloga št. O – IX.
Sprememba seznama prilog in obrazcev,
ki jih je potrebno predložiti v ponudbi je objavljena tudi na spletni strani Javne agencije
RS za podjetnišvo in tuje investicije na naslovu http://www.japti.si.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in
tuje investicije
Št. 422-75/2006
Ob-25775/06
Na podlagi drugega odstavka 16. člena
Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo
za notranje zadeve objavlja
javni razpis
za imenovanje svetovalcev za begunce
1. Za svetovalca za begunce je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost;
– je univerzitetni diplomirani pravnik;
– je opravil pravniški državni izpit;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– je vreden zaupanja za opravljanje dela
svetovalca za begunce.
2. Kandidati morajo ponudbi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (pogoji iz prve alinee 1. točke);
– potrdilo osebnega zdravnika (pogoj iz
druge alinee 1. točke);
– dokazilo o pridobljenem nazivu »univerzitetni diplomirani pravnik« (pogoj iz tretje alinee 1. točke);
– potrdilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu (pogoj iz četrte alinee 1.
točke);
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem
okrajnem sodišču in ne sme biti starejše od
dneva objave tega javnega razpisa), in potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo se pridobi
pri Ministrstvu za pravosodje in ne sme biti
starejše od dneva objave tega javnega razpisa) (pogoj iz šeste alinee 1. točke).
Kandidati, ki so odvetniki, lahko izpolnjevanje pogojev iz tretje in četrte alinee 1.
točke javnega razpisa izkazujejo z odločbo
o vpisu v imenik odvetnikov.
Kandidati morajo vsa dokazila dostaviti v
originalu ali overjeni kopiji.

3. Prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti v
roku 15 dni od objave tega javnega razpisa.
Z nepopolnimi ali prepozno vloženimi prijavami se ravna v skladu z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek.
4. Kandidati naj ponudbe pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni
razpis – svetovalci za begunce« na naslov
Ministrstvo za notranje zadeve, Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
5. Izbrane kandidate bo imenoval minister za notranje zadeve z dokončno odločbo.
6. Informacije o izvedbi postopka javnega razpisa dobite na tel. 01/28-33-643.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 26/2006
Ob-25798/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01,
59/03) Ad futura razpisuje
razpis
nagrad za najboljša doktorska dela
I. Predmet razpisa
Štipenditor razpisuje do 10 nagrad za
najboljše doktorske naloga s področja naravoslovja, tehnike, biotehnike in medicine.
Nagrade so namenjene raziskovalcem,
ki so doktorirali na slovenski izobraževalni
instituciji v obdobju zadnjih treh let in niso
starejši od 33 let.
Avtorjem izbranih doktorskih del bo štipenditor financiral (štipendiral) raziskovalno
delo v tujini v trajanju najmanj 10 mesecev s
pričetkom v enem letu od podelitve nagrade.
Višina celotne štipendije znaša 4,000.000
SIT.
Izbor doktorskih del bo opravila za to
imenovana neodvisna strokovna komisija.
Slovesna podelitev nagrad bo v mesecu
novembru.
Postopek in izbor bo izveden skladno
s Pravili za podeljevanje nagrad, Pravili o
splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura in Aktom o ustanovitvi javne ustanove
»Ad futura, znanstveno izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad«.
II. Navodila
Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati
na čas pred iztekom roka za prijavo.
Listin ni potrebno prilagati v originalu,
ampak so lahko fotokopije ali tiste, ki ste jih
dobili po faksu.
Na vseh izpisih iz internetnih strani, naj
bo naveden naslov.
III. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice kandidata za nagrado
(obe strani),
– potrdilo o opravljenem doktoratu kandidata,
– kratka predstavitev doktorskega dela
in pojasnila:
– v čem je odlika vsebine (nov pristop
k problemu; nova metoda ali razvoj metode; nova uporaba ali pomembno izboljšanje
uporabe; odpiranje nove problematike ali
obdelava in rešitev znanih odprtih problemov, ki se še raziskujejo),
– kaj so dosežki doktorskega del oziroma z njim povezanih objav (znanstvena vsebina ter rezultat doktorskega dela; kakšen
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pomen ima doktorsko delo za stroko doma
in v tujini; uporabnost rezultatov doktorskega dela v praksi oziroma njihov potencial; ali
se bo delo, začeto v doktoratu, nadaljevalo
in po kakšni problematiki; drugi vidiki, po
katerih se doktorat še odlikuje),
– mentorjeva ali recenzentova dodatna utemeljitev (ocena vloge kandidata in
njegove iniciative pri izbiri in obdelavi teme
doktorske disertacije, drugi argumenti),
– bibliografski podatki za obdobje doktorskega dela (ali je bila vsebina doktorata
v celoti objavljena kot članek; kandidatova
bibliografija znanstvenih objav v uglednih
mednarodnih revijah ter objavljenih in neobjavljenih referatov, ki so povezani z doktorskim delom (v bibliografiji navesti vse soavtorje); udeležba na konferencah, na katerih
je bila predstavljena problematika, zajeta v
doktorskem delu (navesti zbornike konferenc; izkazi o tehničnih izboljšavah ali patentih, ki so povezani z doktorskim delom),
– kakšni so odmevi (odmevi na doktorsko delo, predlagatelj naj priloži kopije del
oziroma člankov, ki kandidatovo raziskovalno delo iz doktorata citirajo, in v njih označi
med referencami citirano delo, v tekstu pa tisti del, kjer je citirano delo omenjeno; s kom
ter kako je doma ali v tujini delo povezano
(mednarodno sodelovanje, projekti); kje in
kako je bilo delo uporabljeno v praksi ali
bi potencialno lahko bilo, oziroma v kakšni
meri je strokovna upravičenost potrjena od
uporabnika (po možnosti navesti dokumentirane podatke),
– doktorsko delo kandidata.
IV. Financiranje (štipendiranje) raziskovalnega dela: izbranim kandidatom bo ponujena pogodba o financiranju raziskovalnega
dela v tujini.
V. Rok in način oddaje prijav: kandidati
pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura, Kotnikova 34,
1000 Ljubljana (s pripisom: za 26. razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči z objavo razpisa v Uradnem listu RS in traja do
vključno 20. oktobra 2006.
VI. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur
od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure.
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti: 26.razpis@ad-futura.si.
Ad futura, javni sklad
Št. 6000/405/06
Ob-25495/06
Svet zavoda Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor,
v skladu s 27. členom Statuta zavoda, objavlja
ponovni javni razpis
za imenovanje direktorja/direktorice
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– zdravnik specialist zavodove dejavnosti ali medicine dela, prometa in športa,
– najmanj 5 let specialistične strokovne
prakse,
– predložitev programa delovanja in razvoja zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo svoje programe predstavili
pred Svetom zavoda.
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Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo štirih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in življenjepisom pošljite
na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj«,
v roku 14 dni od datuma objave javnega
razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni, šteto od dneva objave javnega razpisa.
Svet zavoda
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-25327/06
Na podlagi 15. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park
Škocjanske jame, Slovenija (Ur. l. RS, št.
84/99) in Sklepa št. 2/1, sprejetega na 48.
seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 26. 5. 2006, objavlja javni
zavod Park Škocjanske jame
javni razpis
za izplačilo nepovratnih sredstev za
gradnjo oziroma prenovo objektov
namenjenih oddajanju turističnih
sob in apartmajev v regijskem parku
Škocjanske jame
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabimo k prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: sredstva), za
gradnjo oziroma prenovo objektov namenjenih oddajanju turističnih sob in apartmajev v
regijskem parku Škocjanske jame.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom JZ Parka Škocjanske jame za
leto 2006 in Sklepom sveta JZ Park Škocjanske jame (sklep št. 2/1, z dne 26. 5.
2005) je višina razpoložljivih sredstev
4,000.000 SIT.
2. Sredstva se namenijo za gradnjo oziroma prenovo objektov namenjenih oddajanju turističnih sob in apartmajev v regijskem
parku Škocjanske jame.
IV. Pogoji:
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame,
– imajo izdano pravnomočno gradbeno
dovoljenje z opredeljeno namembnostjo navedeno v točki II. tega javnega razpisa.
V. Merila za izbor:
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– ki je lastnik nepremičnine, ki je z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame
zavarovan kot kulturni spomenik,
– ki je lastnik nepremičnine, ki se nahaja
na območju naselbinskih spomenikov (Škocjan in Betanja).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izvod projektne dokumentacije z izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem
z opredeljeno namembnostjo objekta za turistične sobe oziroma apartmaje.
VII. Oddaja prijave
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Prijave na razpis skupaj z zahtevano
dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja in oznako: »Prijava na javni razpis za
gradnjo oziroma prenovo objektov namenjenih oddajanju turističnih sob in apartmajev v regijskem parku Škocjanske jame »
in napisom: »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis!«.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi
parka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske jame, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 14 dni po tej objavi v Uradnem listu
RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana osebno do zadnjega
dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na
upravi Park Škocjanske jame ali oddana po
pošti s priporočeno pošiljko.
IX. Obveščanje o izidu razpisa: komisija bo z odpiranjem prijav pričela 15. dan
po objavi tega razpisa ob 14. uri na upravi
Parka Škocjanske jame. O izidu razpisa bo
Park Škocjanske jame prijavitelje obvestil
v 8 dneh, ko bo odpiranje in vrednotenje
prijav končano.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev do izteka meseca oktobra 2006.
Pogodba mora vsebovati določbo, kjer
je določeno, da mora prejemnik sredstev
zagotoviti, da bo v roku 4 let dejansko začel opravljati dejavnost, za katero je prejel
sredstva.
XI. Namenska poraba sredstev: prejemnik sredstev mora v roku 10 mesecev od
podpisa pogodbe, z originalnimi računi izkazati namensko porabo sredstev. V primeru,
da sredstva niso porabljena namensko in v
predpisanem roku mora prejemnik sredstva
vrniti z zamudnimi obrestmi, ki so določene
pri Banki Slovenije.
XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec
dostavljen vsem gospodinjstvom v Parku
Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo
na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo visel 14 dni na oglasni
deski Vaške skupnosti v Matavunu.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka Škocjanske jame oziroma tel.
05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
Ob-25739/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Postojna št. 40302-2/2005-8
z dne 21. 12. 2005, sklepa Komisije za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Postojna.
ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 2338/27, površine 1863 m2,

parc. št. 2338/29, površine 2604 m2, parc.
št. 2340/9, površine 2254 m2, parc. št.
2343, površine 194 m2, skupne površine
6915 m2, vse k.o. Postojna, za gradnjo večstanovanjskega objekta skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih
za del območja Občine Postojna (Ur. l. RS,
št. 46/05 - prečiščeno besedilo) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji
S5 in P3 v Postojni (S4 P1 – Ur. l. RS, št.
45/05); parc. št. 288/1, površine 834 m2,
k.o. Postojna, za gradnjo objekta skladno
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
odloka o splošnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del območja Občine Postojna
(Ur. l. RS, št. 46/05 - prečiščeno besedilo);
parc. št. 2898/6, površine 549 m2, 2898/7,
površina 474 m2, 2898/8, površina 420 m2,
2898/9, površina 571 m2, za gradnjo objektov v skladu z OLN Šola vrtec (Ur. l. RS,
št. 32/06), s tem, da se na parc. št. 2898/6
in 2898/8 objekta ne bosta gradila zaradi
tega, ker preko parcel poteka javno kanalizacijsko omrežje.
Izklicna cena za navedene nepremičnine
znaša: 69,919.921 SIT (291.771 EUR). V
izklicno ceno ni vključen DDV.
Zemljišča niso komunalno opremljeno,
možna je priključitev na komunalne vode
v bližini.
1. Na nepremičninah, ki se nahajajo v
območju S5 in P3 mora izbrani ponudnik v
roku 4 mesecev po podpisu kupoprodajne
pogodbe pridobiti gradbeno dovoljenje in v
roku 10 mesecev od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, zgraditi večstanovanjski
objekt v skladu za z Odlokom o splošnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 46/05
- prečiščeno besedilo) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v
Postojni (S4 P1 - Ur. l. RS, št. 45/05).
Za zavarovanje izpolnitve obveznosti iz
predhodnega odstavka bo moral izbrani ponudnik v 15 dneh po izbiri predložiti bančno
garancijo za zavarovanje izpolnitve obveznosti. Izbrani ponudnik bo moral najmanj
40% zgrajenih stanovanj nameniti za mlade
družine po kriterijih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Prodajna cena teh
stanovanj ne bo smela presegati cene, ki jo
je za taka stanovanja določil Stanovanjski
sklad Republike Slovenije.
2. Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo
na pisno zahtevo Občine Postojna v roku 2
let od nakupa zemljišča dovolil (ne)odplačen
vpis služnosti za ureditev dostopne poti na
celotni severni in južni strani kompleksa zemljišč S5 in P3, ki so predmet prodaje v
širini 5,5 m.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale skupaj, za najmanj izklicno ceno. Izklicne in
ponudbene cene ne vključujejo davka na
dodano vrednost, obračuna in plača ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo objektov,
– stroški notarja,
– stroški DDV,
– stroški vpisa v zemljiško knjigo,
– stroški izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalni prispevek.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun Občine Postojna
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri.
6. Osnovni kriterij ob izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcu, ki ga brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna
Občine Postojna, soba št. 3/2) ali na spletni
strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Dodatne informacije, tel. 05/728-07-53.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin« naj ponudniki oddajo v sprejemni
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št.
3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
2. 10. 2006 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Po-

nudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345. Plačilo celotne
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla, v primeru da se plačilo ne izvede v roku,
se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Ob-25879/06
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter po sklepu občinskega sveta in programa prodaje
občinske in finančnega premoženja z dne
11. 5. 2006 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
a) Hotel Krnes, Črna na Koroškem, Center 153, par. št. 119/1, 2213 m2 in par. št.
119/2, 587 m2, obe k.o. Črna. Izhodiščna
cena je 99,248.200 SIT,
b) par. št. 882/1, 2750 m2, k.o. Javorje, stavbno zemljišče. Izhodiščna cena je
8,668.710,40 SIT.
Zemljiško knjižno stanje je urejeno. Dosedanji najemnik ima predkupno pravico.
Predpisane davčne dajatve promet na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za:
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a) Hotel Krnes, Črna na Koroškem Center 153, 2393 Črna na Koroškem:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, ki se bodo odvijale
v hotelu;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev.
Osnovni kriteriji po katerih se bodo vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena – 70 točk,
– opravljanje dejavnosti – 20 točk,
– število delovnih mest – 10 točk,
b) par. št. 882/1, 2750 m2, k.o. Javorje,
stavbno zemljišče:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidne na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev.
Osnovni kriteriji po katerih se bodo vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena – 80 točk,
– opravljanje dejavnosti – 10 točk,
– število delovnih mest – 10 točk.
V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno
prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu mora je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe:
Rok za predložitev ponudbe pod točko
a) je 2. oktober 2006 do 10. ure. Ponudba
mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom
»Ponudba za Krnes«. Ponudba se odda na
sedež Občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
Rok za predložitev ponudbe pod točko
b) je 2. oktober 2006 v zapečateni ovojnici
s pripisom »Ponudba za zemljišče«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku je izključena.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
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Javne dražbe
Ob-25295/06
Stečajni dolžnik Avtoprevozništvo Močnik Branko s.p. – v stečaju, Duh na Ostrem
vrhu, objavlja na podlagi sklepa stečajnega
senata Okrožnega sodišča v Mariboru, opr.
št. St 213/2004 z dne 24. 7. 2006, in sicer
prodajo nepremičnin z
javno dražbo,
ki bo dne 6. 10. 2006 ob 12.30 v sobi št
253/II na Okrožnem sodišču v Mariboru.
I. Predmet prodaje
1. 1/2 nepremičnine, pripisane pri vl. št.
1143 k.o. Rogoza: parc. št. 745/4, dvorišče v izmeri 317 m2; gospodarsko poslopje
121 m2;
2. 24/32 nepremičnine, pripisane pri vl.
št. 204 k.o. Rogoza: parc. št. 744/2, sadovnjak v izmeri 520 m2; parc. št. 744/6, dvorišče v izmeri 514 m2; stanovanjska stavba v
izmeri 101 m2; stanovanjska stavba v izmeri
89 m2;
3. 1/2 lastnine nove hiše, ki stoji na parc.
št. 744/6, pripisani pri vl. št. 204 k.o. Rogoza, ki temelji na drugem odstavku 4. člena
Razdružilne pogodbe z dne 3. 9. 2003 po
skupni izklicni ceni za 1, 2 in 3 11,300.000
SIT.
II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, ki pred začetkom
javne dražbe predložijo, in sicer fizične osebe potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, pravne osebe pa sklep o registraciji
v Republiki Sloveniji ter pooblastilo osebi, ki
draži, za zastopanje na javni dražbi.
Dražitelj mora pred javno dražbo vplačati
varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na transakcijski račun stečajnega
prodajalca pri SKB d.d. Ljubljana št. 03175
– 1000213768, s pripisom »za javno dražbo«, in sicer najkasneje do zadnjega dne
pred javno dražbo. Na dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in fizične osebe, ki na dan
javne dražbe predložijo potrjen virmanski
nalog, potrjeno položnico ali blagajniški prejemek o vplačilu varščine.
Varščina bo uspelemu dražitelju po odbitku stroškov vračunana v kupnino, ostalim morebitnim dražiteljem pa bo vrnjena
brez obresti v roku 3 dni po zaključku javne
dražbe.
Izklicna cena se bo na javni dražbi povečevala za 5% izklicne cene.
III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti
pogodbo o nakupu premoženja s stečajnim
upraviteljem v roku 8 dni po javni dražbi. Če
v tem času pogodbe ne podpiše, se varščina zadrži.
Kupec mora plačati kupnino plačati v 15
dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
varščina všteje v kupnino. Če preostanka
kupnine ne plača v tem roku, velja, da je odstopil od nakupa, varščina pa se zadrži.
Če je dogovorjeni rok za plačilo kupnine
daljši od petnajst dni, je kupec dolžan zavarovati plačilo kupnine s predložitvijo nepreklicne bančne garancije prvovrstne slovenske banke na prvi poziv.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka
153. člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod materialno ali kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo
dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in
tretjega odstavka ZPPSL.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin
skladno z obstoječo zakonodajo.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno, in sicer na podlagi veljavnega Zakona
o davku na dodano vrednost in veljavnega
Zakona o davku na promet nepremičnin.
Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec.
Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Prodaja se po načelu videno – kupljeno.
Ogled premoženja in cenilnih mnenj je
mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
(tel. 031/314-020).
Avtoprevozništvo Močnik Branko s.p. –
v stečaju

Razpisi delovnih
mest
Št. 358-05/06
Ob-25300/06
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje prosto delovno mesto:
kuharja s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela 1. 10. 2006.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.
Prošnje s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v
osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih prošenj
ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Rogatec
Št. 110-21/2006-1
Ob-25347/06
Republika Slovenija, Upravna enota Ajdovščina, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – UPB2) javni natečaj za uradniško
delovno mesto
svetovalec.
Naloge so naslednje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja kmetijstva;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti s področja Oddelka za
okolje, prostor in kmetijstvo;
– odločanje v skladu s pooblastili.
Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi s področja delovnega prava, se zahteva
izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– najmanj visoka strokovna izobrazba
agronomske ali druge ustrezne smeri;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma ustrezni priznani strokovni izpit;

– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih;
– znanje slovenskega jezika;
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potne listine;
– listine o diplomiranju;
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma ustreznem priznanem strokovnem izpitu;
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– delovne knjižice in izjavo o vrsti delovnih izkušenj;
– potrdilo ali pisno izjavo o dejstvu, da
kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo
RS za pravosodje);
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo
izda pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral zgoraj navedeni potrdili predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Delo bo potekalo v prostorih Upravne
enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj
– svetovalec« na naslov: Upravna enota
Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, 5270 Ajdovščina, in sicer v roku 8 dni od dneva te
objave.
Upoštevale se bodo le popolne prijave
z vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločena čas s polnim delovnim
časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat«
je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja:
tel. 05/36-43-202, Karmen Ražem.
Upravna enota Ajdovščina
Št. 07-2/16
Ob-25447/06
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. vodja Območne izpostave Idrija
m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 01-163/2006-1
Ob-25448/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB-2, Uradni list RS, št.
32/06), Državno pravobranilstvo, Šubičeva
2, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniških delovnih mest:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec II, 5 delovnih mest za nedoločen čas na Državnem pravobranilstvu v
Ljubljani, Šubičeva 2.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje dela z računalnikom.
Okvirna vsebina dela:
– pripravljanje predlogov vlog,
– pripravljanje strokovne podlage za
sprejem odločitev,
– po pooblastilu državnega pravobranilca
oziroma pomočnika državnega pravobranilca nadomeščanje le-teh pri zastopanju pred
okrajnimi in okrožnimi sodišči, delovnimi in
socialnimi sodišči ter upravnimi organi,
– spremljanje in proučevanje pravne prakse in prakse sodišč,
– opravljanje drugih strokovnih nalog po
odredbi državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom treh mesecev. Izbrani kandidat bo naloge delovnega mesta opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjevati tudi:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo RS,
– 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 osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju natečajnih
pogojev:
– fotokopijo dokazila o zaključku šole,
– fotokopijo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma druga
ustreznega dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v zadnjih dveh alineah
prejšnjega odstavka lahko nadomesti pisna
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni
v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave tega javnega
natečaja na naslov: Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, p.p. 649, 1000 Ljubljana,
s pripisom »za javni natečaj«.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku
izbire. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/244-10-02
(Urad predstojnika).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Državno pravobranilstvo
Št. 34-0022/06
Ob-25449/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 3 leta in 4 mesece
za univerzitetno.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
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pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– odgovornost za enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov (vodenje glavne knjige),
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige,
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračunske uporabnike,
odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila,
– odgovornost za sprotno informiranje
proračunskih uporabnikov o porabi proračunskih sredstev glede na posamezno predpisano vrsto stroška in glede na preobremenitve,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za javno računovodstvo v Sektorju
za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Jesenkova 3, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj št. 1101-64/2006
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-60-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Su 010111/2006
Ob-25459/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB-2 in Ur. l. RS, št. 21/06 US-odl.,
s spremembami) Okrajno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, 4000 Kranj, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnikov, 1 prosto delovno mesto.
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1. Delovno mesto »pravosodni sodelavec« je uradniško delovno mesto, delo se
lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II, pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni
sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne
smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
sodišča,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil in obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov,
skladno s Sodnim redom in drugimi predpisi,
ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje
sodišča,
– delo s strankami,
– delo z zaseženimi predmeti,
– arhiviranje spisov, skladno s Sodnim
redom,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– odločanje o sodnih taksah in njihova
izterjava,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku oziroma višjim pravosodnim
sodelavcem – samostojnim sodnim referentom v zemljiški knjigi,
– opravljanje vseh potrebnih strojepisnih
del,
– opravljanje drugih del, skladno z določili Sodnega reda, po odredbi predsednice
sodišča,sodnikov in vodje zemljiške knjige.
4. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena prav-
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nomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili iz zadnjih dveh
alinei nadomesti pisna izjava kandidata,
vendar bo moral izbrani kandidat potrdili
predložiti pred zaposlitvijo.
5. Na razpisano delovno mesto lahko
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita
Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in dvomesečnim poskusnim delom.
7. Kraj opravljanja dela: izbrani kandidat
bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev in z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja
dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, z oznako »javni
natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/271-12-07, pri vodji skupne kadrovske
službe (ga. Kušar) Okrožnega sodišča v
Kranju.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, in uporabljeni kot nevtralno za ženske in moške.
Okrajno sodišče v Kranju
Št. 285/2006
Ob-25471/06
Svet Osnovne šole Sostro, C. II. grupe
odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske 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 šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2007,
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter vizijo razvoja dela šole za mandatno obdobje
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Osnovne šole Sostro, C.
II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje, s pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Sostro

Ob-25475/06
Svet Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca, 17, Radovljica, na podlagi
38. člena Statuta Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda, po določilih Statuta
Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Matevža Langusa Radovljica in Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 -uradno prečiščeno besedilo, 69/05 - odločba
US in 21/06 - odločba US), poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu in najmanj 5 let delovnih
izkušenj ali
– višja strokovno izobrazbo skladno z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu ter 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
– organizacijske in strokovne delovne
sposobnosti,
– zaželena dodatna znanja s področja
specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– izdelana vizija oziroma program razvoja Centra.
Direktor socialno varstvenega zavoda
mora poleg pogojev iz prve, druge in tretje
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa iz
vodenja, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja, pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet CUDV Matevža Langusa Radovljica,
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, z
oznako »Prijava za razpis direktorja/ice
Centra«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Matevža Langusa
Radovljica
Ob-25577/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca/ višje svetovalke v
Upravno pravnem sektorju v Direktoratu
za družino.
Za delovno mesto višjega svetovalca
je določeno, da se naloge opravljajo v na
zivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
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Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma
3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta
od imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene
v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že
opravila),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, (če ga je kandidat/-ka že opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta višjega svetovalca:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje pri izdelavi sistemskih zakonov in drugih predpisov s področja dela
sektorja,
– vodenje upravnih postopkov na drugi
stopnji,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi v Uradnem listu na naslov:
Ministrstvo za delo družino in socialne
zadeve, Služba za splošne in kadrovske
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec v
Upravno pravnem sektorju v Direktoratu za
družino.«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske
zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri mag.
Darji Hribernik, po tel. 01/369-77-80.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 110-11/2006
Ob-25610/06
Občina Laško, Mestna ulica 2, 2370 Laško, na podlagi 56. in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:

svetovalec za pravne in splošne zadeve.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec II ali
svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan
v naziv svetovalec II.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje angleškega ali nemškega jezika,
– poznavanje osnovnih računalniških
programov,
– vozniški izpit B kategorije.
Okvirna vsebina dela: priprava normativnih aktov in pogodb, strokovne naloge za
občinski svet, pravna pomoč oddelkom v
občinski upravi ipd.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo oziroma pisna izjava kandidata
o nekaznovanosti,
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo
pogodbe predložiti zgoraj navedena dokazila v originalu.
Če izbrani kandidat nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv.
Natečajna komisija bo v izbirni postopek uvrstila samo popolne vloge, strokovno
usposobljenost kandidatov pa bo presojala
na podlagi dokazil v prijavi in razgovora s
kandidati.
Rok prijave je 8 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS.
Pisne prijave z dokazili se pošljejo na
naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, s pripisom »javni natečaj – svetovalec«.
Sklep o izbranem kandidatu in sklepi o
neizbranih kandidatih bodo posredovani v
15 dneh po opravljeni izbiri.
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Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri direktorici občinske uprave Sandri Barachini, na tel. 03/733-87-10.
Občina Laško
Št. 1100-50-54/2006-01072-06

Ob-25619/06

V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS,
št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v
Davčni upravi RS, na Generalnem davčnem uradu:
1. Svetovalec/-ka v Službi za mednarodno izmenjavo informacij.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Opis nalog:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pripravljanje analiz iz področja kontrole
davčnih zavezancev,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
2. Višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
davek od dobička in kapitala.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Opis nalog:
– sodelovanje oziroma oblikovanje sistemskih rešitev, metodologij in delovnih
postopkov za izvajanje davčnih in drugih
predpisov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
poročil, gradiv,
– spremljanje in analiziranje učinkov izvajanja metodologij in delovnih postopkov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev.
3. Višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
dohodnino in prispevke.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Opis nalog:
– sodelovanje oziroma oblikovanje sistemskih rešitev, metodologij in delovnih
postopkov za izvajanje davčnih in drugih
predpisov,
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– samostojna priprava zahtevnih analiz,
poročil, gradiv,
– spremljanje in analiziranje učinkov izvajanja metodologij in delovnih postopkov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev.
4. Višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
javna naročila.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Opis nalog:
– samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih
gradiv,
– pripravljanje investicijskih programov
ter sodelovanje pri javnih razpisih,
– pripravljanje investicijskih načrtov nabave opreme, vozil, poslovnih prostorov in
investicijskega vzdrževanja.
5. Svetovalec/-ka v oddelku – Izobraževalni center.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Opis nalog:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev,
– izdajanje odločb o priznavanju izpitnih
vsebin in reševanje pritožb na 1. stopnji,
– izdajanje odločb o imenovanju članov
izpitne komisije.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
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– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o osnovni ravni znanja tujega
jezika (za delovno mesto pod zap. št. 2, 3
in 4).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto opravljalo, DURS,
GDU, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1-4: Marina Vodopivec, tel.
01/478-29-18,
– pod št. 5: Branka Hercog, tel.
01/478-27-32.
Davčna uprava RS
Su 20/2006-6
Ob-25620/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
svetovalec v pravosodju – sodni referent za področje zemljiške knjige I (eno
delovno mesto za nedoločen čas).
Delovno mesto svetovalec v pravosodju je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec v pravosodju
III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec
v pravosodju I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti zemljiške knjige,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in samostojno prvo
odločanje v zemljiškoknjižnih zadevah v
skladu z zakonom (izdaja sklepa ali odločbe, vpisovanje sprememb v glavno knjigo in
pomožne evidence),
– nadomeščanje vodje zemljiške knjige
na podlagi letnega razporeda dela,
– pomoč vodji zemljiške knjige pri izobraževanju novih kadrov,
– pomoč vodji zemljiške knjige pri svetovanju v zahtevnejših zadevah,
– nadomeščanje daljših odsotnosti
zemljiškoknjižnih referentov,

– pomoč vodji zemljiške knjige pri izobraževanju delavcev v zvezi z novimi postopki
in metodami dela.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena visoka strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VII. stopnja),
– 7 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 3-mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in izpita
Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba, za javni natečaj
– svetovalec v pravosodju – sodni referent
za področje zemljiške knjige I, Tavčarjeva 9,
Ljubljana. Nepopolne in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani
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Su 20/2006-5
Ob-25621/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje izvršbe II (dve delovni
mesti za nedoločen čas).
Delovno mesto višji pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec
III, višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb,
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti izvršbe,
– sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in prvo odločanje v
izvršilnih zadevah v skladu z zakonom.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja),
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2-mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti 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, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrana kandidata bosta potrdili morala predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in dvomesečnim
poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, za javni
natečaj – višji pravosodni sodelavec – sodni
referent za področje izvršbe II, Tavčarjeva 9,
Ljubljana. Nepopolne in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 1101-2/2005/12
Ob-25637/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
0131-42/2006/2 z dne 13. 7. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
tehnologijo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem družboslovne, splošne ali
naravoslovne – tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
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87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno vizijo vodenja in razvoja Direktorata za
tehnologijo v Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
Na predlog ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za tehnologijo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo imenovala
Vlada Republike Slovenije za določen čas,
za dobo petih let. Delo bo opravljal v nazivu
sekretar z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Trg OF 13.
Generalni direktor Direktorata za tehnologijo v Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 1101-1/2005/17
Ob-25639/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
0131-46/2006/2 z dne 13. 7. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata
za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehno
logijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem družboslovne, splošne ali
naravoslovne – tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju,
in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko

kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
Na predlog ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata
za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovala Vlada Republike Slovenije za določen čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal
v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar na sedežu organa v
Ljubljani, Trg OF 13.
Generalni direktor Direktorata za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 110-004/2006

Ob-25642/06

Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka objavlja prosto delovno mesto
pripravnika.
Objava za zasedbo prostega pripravniškega delovnega mesta za osebo, ki bo
prvič začela opravljati delo in se bo usposabljala za opravljanje državnega izpita iz
javne uprave – pripravnik za določen čas
10 mesecev.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na Mestnem trgu 15 v Škofji Loki.
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Splošni pogoji:
– visokošolska izobrazba (VII) smer javna uprava.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih pogojev ter življenjepisom v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka z oznako: za
objavo pod šifro: 110-004/2006.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku osem dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o objavi in o delovnem področju razpisanega delovnega
mesta lahko pokličete na tel. 04/511-23-15
– Marija Božič.
Občina Škofja Loka
Su 10-02/2006-16

Ob-25645/06

Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02–113/05), Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, p.p. 639 objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
1. Pravosodni svetnik (višji strokovni
sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno mesto na upravnem oddelku VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetnik in pravosodni svetnik I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
pravosodni svetnik I.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje najzahtevnejših zadev, ki
mu jih dodeli vrhovni sodnik, priprava izredno zahtevne strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava izredno zahtevne odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,

– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
2. Višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 2 prosti delovni mesti na upravnem oddelku (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Z izbranimi kandidati za delovna mesta
pod zap. št. 1. in 2. bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Delo bodo opravljali na Vrhovnem
sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
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se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bodo morali izbrani kandidati
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene
samo popolne vloge, s priloženimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 07-2/17
Ob-25726/06
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. vodja Območne izpostave Celje
m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo višjo ali visoko izobrazbo
družboslovne, humanistične, ekonomske
smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Št. 110-352/2006
Ob-25727/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
podsekretar v sektorju za gozdarstvo
m/ž.
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1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar, kandidat bo naloge oprav
ljal v naziv podsekretar.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje v EU delovnih telesih in
mednarodnih organizacijah z delovnega
področja,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog.
6. 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,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem gozdarske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem in izkušnjami na področju gozdno
gospodarskega načrtovanja.
7. 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),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
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).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih 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.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti v 6 mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverja-
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la 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 prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na
elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si. 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. 110-208/2006-31111
Ob-25740/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Kopru na Oddelku za
gospodarsko sodstvo.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. 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
Št. 238-2006
Ob-25743/06
Svet Mestne knjižnice Piran na podlagi
17. in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Mestna knjižnica Piran.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega in italijanskega jezika.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev skupaj s programom dela za petletno
obdobje v roku 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Mestna knjižnica Piran, Svet Mestne
knjižnice Piran, Tartinijev trg 1, 6330 Piran,
s pripisom »Razpis za direktorja oziroma
direktorico knjižnice«.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe z izbranim kandidatom oziroma
kandidatko.
Svet Mestne knjižnice Piran
Ob-25748/06
Svet Doma počitka Metlika razpisuje na
podlagi 46. člena Statuta zavoda delovno
mesto:
strokovni vodja zavoda – 20 ur tedensko.
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih

pogojev za sklenitev delovnega razmerja,
ki jih določa zakon, izpolnjuje naslednje
pogoje:
– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega dela,
– eno leto delovnih izkušenj na področju
dela v posebnem ali kombiniranem zavodu,
– opravljen strokovni izpit po zakonu o
socialnem varstvu,
– predloženi svoj program vodenja strokovnega dela v zavodu.
Mandat traja pet let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi na naslov: Dom počitka Metlika,
Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako »razpis za strokovnega vodjo«.
Svet Doma počitka Metlika
Št. 32/06
Ob-25766/06
Svet knjižnice Cirila Kosmača Tolmin v
skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l.
RS, 87/01) ter Odlokom o ustanovitvi (Uradno glasilo št. 2/1999) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja knjižnice Cirila Kosmača
Tolmin.
Za direktorja (m/ž) se lahko imenuje kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev
izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višješolsko izobrazbo VI. stopnje humanistične ali družboslovne usmeritve,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih in
– poznavanje knjižničarske dejavnosti.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja na sedežu zavoda.
Mandat traja pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema Svet zavoda v 8.
dneh od objave tega razpisa na naslov: Svet
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin (z oznako:
Prijava na razpisano delovno mesto), Tumov drevored 6, 5220 Tolmin.
Svet knjižnice ne bo obravnaval nepopolnih vlog.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v tridesetih dneh od dneva objave
razpisa.
Svet knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
Št. 0131-1/2006
Ob-25774/06
Svet Centra za socialno delo Lenart na
podlagi sklepa 1. seje sveta z dne 5. 9. 2006
v skladu z določili Zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98
– odl. US, 36/00), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04
– UPB1) ter 31. člena Statuta Centra za
socialno delo Lenart razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Lenart.
Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Lenart mora kandidat/ka poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene v 56.
in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (socialna, psihološka, pedagoška
smer in njene specialne discipline, uprav-
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na, pravna ali sociološka smer), in pet let
delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(socialna, psihološka, pedagoška smer in
njene specialne discipline, upravna, pravna
ali sociološka smer), dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje oziroma ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo petih let. Pričetek mandata
je 1. 1. 2007. Rok za prijavo na razpis je 8
dni po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju raz
pisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z opombo
»Ne odpiraj – prijava na razpis« na naslov:
Center za socialno delo Lenart, Ilaunigova
19, 2230 Lenart.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.
Center za socialno delo Lenart
Ob-26001/06
Javna agencija za podjetništvo in tuje
investicije, Ljubljana Dunajska 156, objavlja
javni natečaj za prosta delovna mesta
vodje predstavništev JAPTI v tujini (4
delovna mesta: Düselldorf – Nemčija; Milano – Italija; Istanbul – Turčija; Bukarešta
– Romunija).
1. Delovno mesto vodje predstavništva
JAPTI v tujini, se opravlja v nazivu samostojni svetovalec.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5-letne delovne izkušnje v
mednarodni trgovini ali izkušnje na področju
svetovanja na mednarodnem področju,
– dobro poznavanje poslovnega okolja v
Republiki Sloveniji in v državi, v kateri deluje
predstavništvo slovenskega gospodarstva,
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države v kateri deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva,
– komunikativnost in sposobnost za delo
v prodaji,
– organizacijske sposobnosti,
– poznavanje računalniških orodij,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določa
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in sicer:
– 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 6 mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjeno fotokopijo diplome) in potrdilo o aktivnem
znanju jezikov,

– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdila iz zadnjih dveh alinej te točke
lahko nadomesti pisna izjava kandidata.
5. Izbrani kandidati bodo delo opravljali
na predstavništvih JAPTI v naslednjih mestih:
– Düselldorf, Nemčija,
– Milano, Italija,
– Istanbul, Turčija,
– Bukarešta, Romunija.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas treh let s polnim delovnim časom,
enomesečnimi pripravami na sedežu agencije in šestmesečnim poskusnim delom.
Upoštevali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev ter opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v roku 15
dni od dneva objave tega javnega razpisa
na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, kadrovska služba, z oznako: »ne
odpiraj – za javni razpis« in navedbo razpisanega delovnega mesta ter kraja predstavništva, za katero se prijavljate, ter naslovom
pošiljatelja.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po izbiri.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Mariji Šterbenc, vodji
splošno kadrovske službe JAPTI, na tel.
01/58-91-871.
JAPTI Javna agencija
Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
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Št. 187/2006
Ob-25494/06
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja

– 55 m2 stanovanjska stavba (koča),
– 7 m2 gospodarsko poslopje,
– 234 m2 neplodno (travnik).
Izklicna cena 9,400.000 SIT oziroma
39.000 EUR;
– počitniška koča Planika, k.o. Črna, parcelna številka: 744/175, v skupni površini
200 m2, od tega:
– 55 m2 stanovanjska stavba (koča),
– 145 m2 neplodno (travnik).
Izklicna cena 7,500.000 SIT oziroma
31.000 EUR.
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«
na sedež prodajalca: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije – Območna enota
Ljubljana, najkasneje do 29. 9. 2006 do 10.
ure. Ponudbe prispele po navedenem roku
se ne bodo upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo nepremičnine,
– dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino na
račun prodajalca 01100-6030274014, sklic
00 2500-99, za ponudnike iz tujine pa na račun Pro banka d.d. Ljubljana, Swift PROBSI2XIBANSI 56251009704633169, sklic 00
2500-99, v višini 10% izhodiščne cene za
nepremičnino, za katero vlaga ponudbo.
Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v
kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti
v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje
nepremičnin v valuti, ki je bila plačana kot
varščina.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše
pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati
vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiško
knjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske
storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati
vse pripadajoče javne dajatve.
VIII. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
tudi, da lahko do sklenitev pravnega posla
že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
IX. Postopek bo vodila posebna Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba
za dodatne informacije je Tatjana Bakše,
tel. 01/30-77-278, elektronski naslov: tatjana
bakse@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (OE Ljubljana)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. 2 počitniški koči na Veliki planini:
– počitniška koča Bor, k.o. Črna, parcelna številka: 744/173, v skupni površini
304 m2, od tega:
– 8 m2 gospodarsko poslopje,

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je stavbno zemlji
šče:

Druge objave
Št. 705-116/2006/18
Ob-25426/06
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi
tretjega odstavka 284. Zakon o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 44/06, 69/06)
objavlja, da je Mojca Balažic Jelenčič, ki jo
je minister za pravosodje imenoval za izvršiteljico za območje Okrajnega sodišča v Ljubljani, dne 12. 9. 2006 zaprisegla pred ministrom za pravosodje, zato je s tem dnem
nastopila službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-25592/06
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a) parc. št. 424/8 – katastrska kultura
– travnik v izmeri 88 m2, parc. št. 424/9
– katastrska kultura – travnik v izmeri 18 m2,
parc. št. 424/10 – katastrska kultura – travnik v zmeri 168 m2, vl. št. 279 k.o. Sečovlje;
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 3,190.501 SIT;
b) parc. št. 990/4 – katastrska kultura
– vinograd v izmeri 163 m2, parc. št. 990/5 –
katastrska kultura – travnik v izmeri 124 m2,
vinograd v izmeri 71 m2, parc. št. 990/6 – katastrska kultura – travnik v izmeri 84 m2, vl.
št. 2019 k.o. Portorož; izhodiščna (najnižja)
vrednost predmetne prodaje je 6,786.503
SIT;
c) parc. št. 3113/2 – katastrska kultura
– travnik v izmeri 606 m2, vl. št. 2086 k.o.
Portorož; izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 15,994.419 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v 2.
točki pod črko a in b, je že v posesti fizičnih
oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši fizičnih oseb, stavbno zemljišče
navedeno v 2. točki pod črko c, je v posesti
fizičnih oseb, na katerem stoji stanovanjska
stavba v postopku legalizacije na podlagi
Sanacijskega PUP-a. Stanovanjska stavba
ni predmet prodaje.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
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5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 10. 2006
do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
Občine Piran.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Občine Piran. Kupec
mora plačati kupnino v roku, ki bo določen
v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo
razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade v korist Občine Piran.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe izgradnje objektov
in omrežij javne komunalne infrastrukture.
Prodajna pogodba za predmet 2c vsebuje
obveznost legalizacije posega v roku dveh
let od podpisa pogodbe, prodajna pogodba
za predmet 2b pa vsebuje soglasje kupca
k projektu za rekonstrukcijo ceste na parc.
št. 1001/3 k.o. Portorož, ki je potreben za
postopek izdaje gradbenega dovoljenja
(podpis kupca je potrebno zato overiti pri
notarju).
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/617-50-33.
Občina Piran
Št. 1164

Ob-25617/06

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, na
podlagi 16. člena Statuta Občine Šenčur
(UVG, št. 9/04) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1) Navedba prodajalca: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj.
2) Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 2116, travnik, v izmeri 508 m2, k.o. Visoko.
Zemljišče leži v območju občinskega lokacijskega načrta območja Britof sever Voge
S 12/4.
Natančna lega zemljišč je razvidna iz
grafične priloge občinskega lokacijskega načrta območja Britof sever Voge S 12/4, ki je
na vpogled pri občinskem organu.

Na pisno zahtevo ponudnika, bo občinski
organ ponudniku posredoval kopijo lokacijske informacije in mapno kopijo. Zemljišče
je namenjeno za stanovanjsko gradnjo.
Izhodiščna cena: izhodiščna cena nepremičnine parc. št. 2116, travnik, v izmeri
508 m2, k.o. Visoko, je 130 EUR/m2, vključno
z DDV. V izhodiščni ceni ni zajet komunalni
prispevek, kar plača izbrani ponudnik.
Za zemljišče parc. št. 2116, k.o. Visoko,
bo občina upoštevala predkupno pravico bivšega solastnika.
3) Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
4) Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur, št. 01317-0100006973, obvezno
navesti namen nakazila: kavcija, sklic razpis
nepremičnine.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
5) Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – ki ne more biti nižja
od izhodiščne cene določene s cenitvijo.
6. Ponudnikov je lahko več, vendar morajo nastopati enotno in za vse ponudnike
veljajo isti pogoji.
7. Nepopolne in nepravočasne prejete
ponudbe ne bodo upoštevane.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v roku
15 dni od prejema odločitve. Odločitev bo
sprejeta v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal
pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Šenčur zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O
najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Šenčur. Odpiranje ponudb in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih. Komisija bo po zaključenem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
11. Izbrani ponudnik bo dolžan plačati
stroške notarja za overitev pogodbe oziroma
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zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko in
komunalno dejavnost, kontaktna oseba Aleš
Puhar, tel. 04/25-19-105.
13. Občina Šenčur lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane kavcije. Prav tako si Občina
Šenčur pridržuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z
oznako: »Ponudba ne odpiraj – razpis nepremičnine«. Rok za oddajo ponudb je 15.
dan po objavi v Uradnem listu RS.
15. Javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
2006, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šenčur, Kranjska cesta 11.
Občina Šenčur
Ob-25768/06
Občina Hajdina objavlja na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta Občine Hajdina
v skladu s programom prodaje občinskega
stanovanja, sprejetega na 23. redni seji občinskega sveta, dne 6. julija 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Hajdina
1. Predmet prodaje je stanovanje št. 1
v novozgrajenem poslovno stanovanjskem
objektu na naslovu Zg. Hajdina 44/a, 2288
Hajdina, v izmeri 42,52 m2. Stanovanje je
novo, neopremljeno in primerno za vselitev.
Navedena nepremičnina se prodaja kot
celota.
Izhodiščna cena v skladu z Uredbo Vlade RS, določena na podlagi cenitvenega poročila z dne 20. 7. 2006, ki ga je izdelala in
izdala Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj,
znaša 10,200.000 SIT.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Tržna cena
ne vsebuje nobenih davščin. Pisne ponudbe
lahko ponudniki pošljejo v zaprti kuverti po
pošti ali osebno oddajo do vključno 29. 9.
2006, na naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Osebno prinešene ponudbe je potrebno do
navedenega datuma oddati na Občini Hajdina, najkasneje do 11. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje
ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb.
3. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Hajdina številka
01359-0100017622. Neizbranemu ponudniku se varščina vrne brezosebno v osmih
dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbranemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če izbrani ponudnik brez upravi-
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čenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Občine Hajdina;
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
4. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Občine
Hajdina, dne 29. 9. 2006, ob 12. uri, v prostorih Občine Hajdina.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno.
6. Z izbranim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe.
Kolikor izbrani ponudnik v dogovorjenem
času kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
8. Stanovanje se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati
večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
9. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
10. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
11. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
12. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, dobijo interesenti na Občini
Hajdina, tel. 02/788-30-30, kontaktna oseba: Valerija Šamprl.
Občina Hajdina
Št. 6550/05

Ob-25461/06

Stečajni dolžnik GEA-SOL d.o.o. Ljubljana v stečaju, Brnčičeva 13, Ljubljana,
objavlja
poziv
za informativno zbiranje ponudb za
prodajo premičnega premoženja
stečajnega dolžnika
Predmet zbiranja ponudb je premično
premoženje, pisarniška oprema, 7 postavk
(2 mizi, 3 predalniki, steklena vitrina in stol)
v ocenjeni vrednosti 190.000 SIT.
Predmet ponudbe je lahko le odkup premoženja v celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba se sklene v roku 8 dni
po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8 dneh
po poteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudbe se dostavijo na naslov: odv.
Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana s
pripisom “ponudba”.
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Na ocenjeno vrednost se prišteje še 20%
DDV. Premičnine postanejo last kupca z
dnem plačila kupnine v celoti.
Ponudbe se najpozneje v roku 10 dni po
objavi tega oglasa.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z nobenim od ponudnikov.
Vse informacije glede terjatev dobe ponudniki po tel. 01/256-38-18 med 13. in
15. uro.
Stečajni upravitelj Brane Gorše
Ob-25490/06
Cementni izdelki Jože Juhant s.p., Moste 93, 1218 Komenda, matična številka
5113609, namerava z dnem 31. 12. 2006
prenesti svoje podjetje na novo družbo z
omejeno odgovornostjo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja. S
prenosom preidejo na družbo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika
v zvezi s podjetjem. Nova družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem
podjetnika.
Cementni izdelki Jože Juhant s.p.

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-535/2005/7
Ob-25631/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena pravilnika o postopkih za priznavanje
označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za
KRANJSKO KLOBASO
Dne 25. 8. 2006 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za:
KRANJSKO KLOBASO.
Vlagatelj: GIZ Kranjska klobasa, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.
Vloga se vodi pod št: 324-535/2005.
Specifikacija je javnosti in vsem zainteresiranim na vpogled 21 dni po objavi tega
obvestila, in sicer na:
a) Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, VI. nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi na tel.
01/478-91-09 vsak delovni dan od 9. do
11. ure;
b) spletnih straneh Ministrstva za
kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano
http://www.mkgp.gov.si/ v delu za obiskovalce pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-12/2006
Ob-25329/06
Iz evidence sindikatov se z dnem 12. 5.
2006 izbrišejo Pravila Sindikata družbe
COCA COLA AMATIL Slovenija d.d., Celjska cesta 8, Žalec, ki je bila vpisana v evidenco statutov pri RS Upravni enoti Žalec,
pod zap. št. 68.
Št. 101-1/2006-04-4
Ob-25332/06
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svobode 18, Tržič, z dnem 4. 9. 2006, sprejme
v hrambo spremembo statuta, vpisanega v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 20,
z nazivom: Statut sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne
šole Bistrica, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole Bistrica; skrajšano ime:
SVIZ OŠ Bistrica in sedežem: Begunjska
cesta 2, Tržič.
Št. 101-14/2006
Ob-25334/06
RS, Upravna enota Žalec, sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno št. 24, z nazivom:
pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije II. osnovna šola Žalec, kar je zahtevala sindikalna
zaupnica Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture II. osnovna šola Žalec,
skrajšano ime SVIZ II. OŠ Žalec, s sedežem
v Žalcu, Šilihova 1.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-94/2006-3
Ob-25472/06
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je na
podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju:
ZPOmK) ter na podlagi skupne priglasitve
družb Istrabenz, holdinška družba, d.d.,
Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper,
CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto,
in Primorje d.d., družba za gradbeništvo,
inženiring in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, v zadevi
ustanovitve družbe Istrabenz Marina Invest,
gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, dne
6. 9. 2006 izdal odločbo, kot sledi iz izreka:
Priglašena ustanovitev družbe Istrabenz
Marina Invest, gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2,
6000 Koper, ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-88/2006-4
Ob-25769/06
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 8. 9. 2006
na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim odstavkom
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38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99, 37/04;
ZPOmK) odločil, da koncentracija družb Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska cesta
56, Ljubljana, Slovenija, in Polis Osiguranje, a.d.o., Sremska 6, Beograd, Srbija, ni
podrejena določbam ZPOmK.
Ker v obravnavani transkaciji prevzeto
podjetje ne opravlja nikakršne dejavnosti na
območju Republike Slovenije, zaradi česar
s transakcijo ne bo prišlo do neposrednih
učinkov na konkurenco na tem ozemlju, je
Urad zaključil, da obravnavana transakcija
ni podrejena določilom ZPOmK in je zato
ni presojal.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-79/2006-3
Ob-25770/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
7. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Voestalpine Austria Draht GmbH, Bahnhofstrasse
2, 8600 Bruck an der Mur, Avstrija, in
Drahtwerk und Stahlhandel Finsterwalde
Gmbh, Grenzstrasse 45, 03238 Finsterwalde, Nemčija, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
100% poslovnega deleža družbe Drahtwerk
und Stahlhandel Finsterwalde GmbH s strani družbe Voestalpine Austria Draht GmbH
na podlagi pogodbe o odstopu poslovnih
deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v
smislu določila druge alinee 2. odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-25643/06
V premoženju družbe Prva TV Televizijska dejavnost d.o.o. ima stoodstotni delež
kapitala ter stoodstotni delež upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic naslednja pravna oseba – družbenik: MTG Broadcasting
AB, Skeppsbron 18, SE-103 Stockholm,
Švedska.
Organ upravljanja: direktor Mart Luik.
Nadzorni organ: skupščina družbenikov.

Objave
gospodarskih družb
Ob-25491/06
Na podlagi določbe prvega odstavka
586. člena v zvezi s 629. členom Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06
in 60/06) direktor družbe Engrotuš podje-

tje za trgovino, d.o.o., Celje, kot prenosne
družbe, obvešča, da je bil dne 29. 8. 2006
na sodni register Okrožnega sodišča v Celju
predložen delitveni načrt družbe Engrotuš,
d.o.o., Celje.
O soglasju k delitvi bo odločal edini družbenik prenosne družbe. Vsak upnik družbe
in svet delavcev lahko zahteva prepis delitvenega načrta, ki mu ga mora prenosna
družba dati brezplačno najkasneje naslednji delovni dan po prejemu njegove pisne
zahteve.
Engrotuš d.o.o.
Aleksander Svetelšek, direktor
Ob-25772/06
1. Skupščina družbe Qualinex, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem Podlubnik 16, Škofja Loka je dne
23. 5. 2006 sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije nad družbo.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Boris Pensa, Podlubnik 161, Škofja Loka.
3. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
opr. št. Srg 2006/00985 z dne 11. 7. 2006 v
sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Qualinex, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Škofja Loka – v likvidaciji, s
sedežem Podlubnik 16, Škofja Loka.
4. Upniki družbe Qualinex, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Škofja Loka – v
likvidaciji, s sedežem Podlubnik 16, Škofja
Loka se pozivajo, da v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji
in jih v dveh izvodih s priloženimi dokazili
o temelju in višini svojih terjatev pošljejo
na naslov Qualinex, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Škofja Loka – v likvidaciji,
Podlubnik 16, Škofja Loka.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Qualinex, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Škofja Loka – v likvidaciji, s
sedežem Podlubnik 16, Škofja Loka, poziva,
da nemudoma poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
Qualinex d.o.o.,
Škofja Loka – v likvidaciji

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-25427/06
Skladno s 77. členom Zakona o prevzemih (Zpre-1) družba Lama d.d. Dekani
objavlja:
– družba Titus International Plc, Ridgeway Industrial Estate Iver, Bucks. SLO
90HW United Kingdom, je imela na dan 4. 9.
2006 v lasti 1.341.107 delnic družbe Lama
d.d. Dekani, kar predstavlja 79,01 delež glasovalnih pravic,
– družba IMP Montaža Koper d.d., Ul.
15. maja 21, Koper pa v lasti 219.465 delnic
družbe Lama d.d. Dekani, kar predstavlja
12,93% delež glasovalnih pravic.
Lama d.d. Dekani
predsednik uprave
Ivan Majcen
Ob-25428/06
Na podlagi prvega odstavka 77. člena in
v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družbe, da je Kapitalska družba d.d., Ljubljana dne 11. 8. 2006 imetnica 1,272.775 delnic Palome d.d., kar predstavlja 37,4805%
glasovalnih pravic.
Paloma d.d.
predsednica uprave
Mateja Perger, univ. dipl. ekon.
Ob-25430/06
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) družba Color, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Helios Domžale, d.d., nas je na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o
prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, Zpre-1)
obvestil, da je na dan 11. 8. 2006 imetnik
873.950 delnic izdajatelja Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode, kar predstavlja 91,96% osnovnega
kapitala izdajatelja.
Color, d.d., Medvode
uprava-direktor družbe
Matjaž Hafner

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 193/06
Ob-25431/06
Skupščina družbe IMP Armature, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o.,
je zaradi izstopa družbenikov, dne 3. 7.
2006 sprejela sklep o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe, in sicer da se
osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 297,530.000 SIT zmanjša za nominalni
znesek poslovnih deležev družbenikov, ki
so iz družbe izstopili, tako da po zmanjšanju
znaša 37,506.000 SIT.
Na podlagi 520. člena ZGD-1 se poziva upnike družbe z omejeno odgovornostjo
IMP Armature, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o., da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
IMP Armature d.o.o.

1. pregled poslovanja z lastnimi delnicami v zadnjih 5 letih, šteto od dneva skupščine z dnem 24. 8. 2006;
2. pregled poslovanja z vsemi kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi naložbami
in terjatvami, nakupi in prodajami lastnih
delnic, posojili povezanim družbam in družbam, kjer so vodstveni delavci udeleženi
kot družbeniki osebnih in kapitalskih družb,
v zadnjih 5 letih šteto od dneva skupščine z
dne 21. 9. 2006;
3. pregled pravnih poslov med povezanimi družbami s poudarkom na transfernih
cenah v zadnjih 5 letih, šteto od dneva skupščine z dne 21. 9. 2006;
4. pregled pravnih poslov z družbo Tritri
d.o.o. in z družbami, kjer so vodstveni delavci udeleženi kot družbeniki osebnih ali
kapitalskih družb v zadnjih 5 letih, šteto od
dneva skupščine z dne 21. 9. 2006.
II. Emona Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89, 1230 Domžale,
kot delničar v skladu z 298. členom Zakona
o gospodarskih družbah, zahtevamo, da se
na dnevni red sklicane skupščine uvrsti za
zadnjo točko dnevnega reda nova točka, ki
se glasi:
Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
se imenuje družba Ernst&Young, Dunajska
111, 1000 Ljubljana, ki naj preveri vodenje
posameznih poslov družbe, in sicer za zadnjih 5 let, šteto od dneva skupščine, po
predlogu, ki ga navaja KD Holding d.d.,
Celovška 206, 1000 Ljubljana. V primeru,
da posebni revizor ne bi ugotovil nepravilnosti pri vodenju posameznih poslov, se
stroške pregleda zaveže plačati KD Holding d.d.
Gradivo k obema točkama dnevnega
reda sta predloga obeh delničarjev, ki sta
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Domžale,
pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za
skupščino.
Farme Ihan d.d.
uprava družbe
direktor
mag. Marko Višnar DVM, MBA

Razširitev dnevnega reda
Št. 747/2006

Ob-25731/06

Popravek
Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Domžale, sporoča, da sta dne
25. 8. 2006 dva delničarja družbe vložila
predloga, in sicer, da se na dnevni red
sklicane 11. seje skupščine, ki je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
uvrstita dodatni točki dnevnega reda, ki se
glasita:
I. KD Holding d.d., Celovška 206, 1000
Ljubljana, kot delničar v skladu z 298.
členom Zakona o gospodarskih družbah,
zahtevamo, da se na dnevni red sklicane
skupščine uvrsti za 7. točko nova 8. točka
dnevnega reda, ki se glasi:
»5. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja se imenuje Constantia Plus d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ki naj preveri vodenje posameznih
poslov družbe, in sicer za zadnjih 5 let, šteto
od dneva skupščine:
Predmet posebne revizije so naslednji
posli:

Sklici skupščin
Št. 26/06
Ob-25496/06
Na osnovi 24. člena Statuta delniške
družbe »Pecivo d.d.« nadzorni svet in uprava družbe sklicujeta
skupščino
družbe »Pecivo« pekarstvo in
slaščičarstvo d.d. Nova Gorica, s
sedežem v Novi Gorici, Rejčeva 26,
ki bo v petek, 19. oktobra 2006, ob 12.
uri v sejni dvorani poslovne stavbe družbe
Pecivo d.d. v Novi Gorici, Rejčeva 26, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
a) za predsednika skupščine se izvoli Jožef Saksida;
b) za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvolita kot preštevalca Janja Gorkič
in Alojzija Jarc.

Št.
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Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Zdenka Gustinčič.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2005 in pisnega poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
se je seznanila z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2005 s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem
letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1
predložil nadzorni svet in s katerim obvešča
skupščino, da je brez pripomb potrdil letno
poročilo za leto 2005.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
a) bilančni dobiček v višini 18,737.158
SIT, se uporabi tako, da se za izplačilo dividend delničarjem, v bruto višini 850 SIT na
delnico, nameni 9,451.150 SIT;
b) za izplačilo dividend se uporabi del
čistega dobička iz leta 2005;
c) preostali del bilančnega dobička v višini 9,286.008 SIT ostane nerazporejen;
d) dividenda se izplača do 30. 11. 2006
in pripada delničarjem, ki bodo na dan izplačila dividende vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri izdajatelju delnic;
e) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Pecivo d.d.
v poslovnem letu 2005 ter jima podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da na osnovi določb 250. in
381. člena ZGD-1 sprejme naslednje sklepe:
a) družba umakne 831 lastnih delnic,
b) z umikom 831 lastnih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT se osnovni kapital zmanjša za 1,662.000 SIT,
c) po zmanjšanju znaša višina osnovnega kapitala družbe 22,238.000 SIT, razdeljenega na 11.119 delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da na osnovi določb 172. in
173. člena ZGD-1 sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe tako, da se 11.119 delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT po
zmanjšanju osnovnega kapitala spremeni
v 11.119 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagati skupščini družbe, da na osnovi določb 183., 293.
in 329. člena ZGD-1 ter 22. člena Statuta
družbe sprejeme naslednje sklepe:
a) sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu;
b) sprejme se čistopis statuta družbe;
c) pooblašča se predsednika skupščine,
da podpiše čistopis statuta družbe.
7. Sklepanje o izdaji pooblastila upravi
družbe, da v Statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave.
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Uprava in nadzorni svet na podlagi 3. odstavka 298. člena ZGD-1 predlagata skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:
skupščina družbe Pecivo d.d., na osnovi
694. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da v Statutu družbe vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v EUR-e, po tečaju zamenjave ter uskladi besedilo statuta družbe
v 7. členu – znesek osnovnega kapitala v
EUR.
8. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih.
Uprava in nadzorni svet zaradi vskladitve
števila članov nadzornega sveta s številom
članov po 15. členu statuta družbe predlagata skupščini družbe sprejem naslednjih
sklepov:
a) odpokličejo se člani dosedanjega nadzornega sveta Dušan Vogrinčič, Jožef Saksida in Erik Kofol ter njihova namestnika
Nevenka Kocina in Majda Gregorič;
b) za nova člana nadzornega sveta kot
predstavnika kapitala se izvolita Joško Saksida in Erik Kofol;
c) skupščina se seznani z imenovanjem
Zmage Lisjak kot predstavnice delavcev v
nadzornem svetu;
d) člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo štirih let.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno
z besedilom letnega poročila za leto 2005,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, predlog
sprememb Statuta in čistopis Statuta je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva 26,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, od 19. 9.
2006 do 19. 10. 2006.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki
ter obrazložen in vložen v enem tednu po
objavi tega sklica v tajništvu uprave na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva 26.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi pri izdajatelju delnic, na
dan 16. 10. 2006 ter njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje tri dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Novi Gorici,
Rejčeva 26. Pooblaščenec delničarja mora
prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke: za fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov
pooblaščenca in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 19. 10. 2006
ob 12.30 v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pecivo d.d.
uprava
Silvestra Bizjak

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 20/06
Ob-25608/06
Na podlagi določil točke 11.2. Statuta
družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi,
d.d., Koper,
ki bo v petek, 20. 10. 2006 v sejni sobi
družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič, za preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notarka
Mojca Tavčar Pasar.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica za leto
2005.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
v znesku 593,096.351,87 SIT na dan 31. 12.
2005 se uporabi na naslednji način:
1. 39,603.250 SIT se nameni za izplačilo
dividend. Do izplačila dividend so upravičeni
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot
delničarji Primorskih skladov, d.d., Koper na
dan 20. 10. 2006. Dividende se izplačajo do
30. 11. 2006;
2. 553,493.101,87 SIT ostane nerazporejeno.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2006 se določi revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Kolikor revizijska družba bistveno spremeni
dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na
dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen
imenovati drugega revizorja.
5. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve Statuta družbe v predloženem
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
6. Sklepanje o izdaji pooblastila nadzornemu svetu, da v Statutu družbe vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave.
Predlog sklepa: skupščina družbe na
podlagi 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da v Statutu družbe vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v EUR-e
po tečaju zamenjave, ter uskladi besedilo
Statuta družbe.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, predlagane spremembe Statuta družbe, letno poročilo o poslovanju
v letu 2005, poročilo revizorja in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled na sedežu uprave družbe, na Pristaniški 12, v
Kopru, od dneva sklica skupščine naprej
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico
udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic,
v korist katerih bodo te, na dan skupščine,
vknjižene v delniški knjigi družbe, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,

če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo
na skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
uprava družbe
Dušan Jereb
Jasna Baćac
predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič
Ob-25728/06
Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava
družbe sklicuje
10. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek, 26. 10. 2006, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 10. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalki
glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe
za leto 2005 znaša 1.571,061.929,32 SIT.
Sestavljen je iz prenesenih dobičkov iz
preteklih let v višini 1.344,312.319,68 SIT,
in sicer:
– 765.303,53 SIT iz leta 1998,
– 265,414.239,90 SIT iz leta 2000,
– 252,712.264,54 SIT iz leta 2002,
– 346,564.315,92 SIT iz leta 2003,
– 478,856.195,79 SIT iz leta 2004
in čistega dobička iz leta 2005 v višini
226,749.609,64 SIT.
3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
1.571,061.929,32 SIT se uporabi, kot sledi:
– del bilančnega dobička iz nerazporejenega dobička iz leta 1998 višini 765.303,53
SIT in iz leta 2000 v višini 192,232.256,47
SIT se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v skupni vrednosti 192,997.560 SIT,
in sicer bruto 120 SIT na delnico;
– preostali del bilančnega dobička v višini 1.378,064.369,32 SIT pa se kot nerazporejeni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejetju sklepa na skupščini. Dividenda se
izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan 31. 10. 2006.
3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
letu 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic, sprejem
sprememb statuta družbe v zvezi z uvedbo
kosovnih delnic in pooblastilo nadzornemu svetu za preračun v statutu vsebovanih tolarskih zneskov v eure ter uskladitev
statuta.
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Predlog sklepa:
4.1 Nominalne delnice se pretvorijo v
kosovne delnice tako, da se vsaka delnica z
nominalno vrednostjo 2.000 SIT nadomesti
z eno kosovno delnico.
4.2. Spremeni se 3. člen statuta družbe
tako, da odslej glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
3.216,626.000 tolarjev in je razdeljen na
1,608.313 navadnih, prosto prenosljivih
imenskih delnic. Delnice so izdane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne
delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih delnic.
4.3. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da v statutu vsebovane zneske
v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v
eure po tečaju zamenjave, kot ga bo opredelil zakon, ter da skladno s tem sprejme
novo prečiščeno besedilo statuta družbe.
5. Določitev plačil in povračil članom
nadzornega sveta.
5.1. Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo plačilo v višini 6.000
EUR letno. Predsednik nadzornega sveta
za opravljanje funcije prejme plačilo v višini 9.000 EUR letno. Predsednik in člani
nadzornega sveta prejemajo plačilo v mesečnih izplačilih, ki znaša eno dvanajstino
letnega zneska, dokler opravljajo funkcijo.
Do dne uvedbe eura pripada predsedniku
in članom nadzornega sveta plačilo v tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan seje. Predsednik in člani
nadzornega sveta so do plačila v skladu s
tem odstavkom upravičeni za obdobje, ki
nastopi s prvim mesecem po sprejemu tega
sklepa na skupščini.
5.2. Poleg plačila za opravljanje funkcije
predsednik in člani nadzornega sveta za
udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika nadzornega sveta 375
EUR neto, za člana nadzornega sveta pa
250 EUR neto. Do uvedbe eura se izplačilo
izvede v tolarjih, preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan seje.
5.3. Predsednik in člani nadzornega
sveta so upravičeni do povračila stroškov
izobraževanja, ki je v neposredni povezavi
z opravljanjem dela v nadzornem svetu, in
sicer do višine 800 EUR letno. Do uvedbe
eura se izplačilo izvede v tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izplačila.
6. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
Predlog sklepa: letno poročilo družbe
Iskra Avtoelektrika, d.d. se od 1. 1. 2006
dalje pripravlja samo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP).
7. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje d.o.o., Ljubljana, Železna cesta
8a, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika
d.d. za poslovno leto 2006.
Predlagatelj sklepa pod točko 7 dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa
nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
predlogi sklepov po navedenem dnevnem
redu z utemeljitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave

sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve. Prav tako je gradivo dostopno
na spletnih straneh družbe, dnevni red s
predlogi sklepov pa tudi na SEOnet-u.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki bodo v skladu s 40.
členom statuta družbe prijavili udeležbo
na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici
Aleš Nemec
predsednik uprave
Ob-25729/06
Predsednik uprave družbe Sinfonika,
d.d., Trzin, sklicujem na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 10.3.3.
člena Statuta družbe Sinfonika, d.d., Trzin
7. skupščino
delničarjev družbe Sinfonika, d.d., Trzin,
ki bo 19. 10. 2006 ob 14. uri v Gostinskem podjetju Ljubljana, d.d., Gostilna
Štern, Dunajska 270, Ljubljana.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednico skupščine se izvoli Katro Rangus, za
preštevalko glasov se izvoli Metko Markič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe Sinfonika d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi podane odstopne izjave se razreši funkcije člana nadzornega sveta Vladana
Kovačevića in namesto njega za novega
člana nadzornega sveta imenuje Janeza
Hadalina za dobo 4 let. Novemu članu nadzornega sveta začne teči mandat z dnem
imenovanja.
Utemeljitev predloga je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Sinfonika
vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini, imajo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj tri delovne dni pred skupščino, to je do
vključno 16. 10. 2006.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev
do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje
svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki
se skupščine udeleži pravočasno. V ta namen bo prostor zasedanja skupščine odprt
30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Boris Hadalin
predsednik uprave
Sinfonika d.d.
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Ob-25741/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke Statuta družbe
Teol Kemična industrija d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev družbe Teol, Kemična
industrija, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 20. 10. 2006 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe Teol d.d. Ljubljana, Tovarniška 48, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina delničarjev Teola d.d. izvoli:
– predsednika skupščine: Branko Jerak,
– preštevalca glasov: Špela Čuček in
Peter Franz.
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov kapitala.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
2.1. Skupščina ugotovi, da je zaradi odstopa prenehal mandat članoma nadzornega sveta – predstavnikoma kapitala, in
sicer Vlasti Mekiš dne 16. 6. 2006 in Emilu
Vizovišku dne 29. 6. 2006 ter da je Okrožno sodišče v Ljubljani, na predlog uprave
družbe Teol d.d., s sklepom z dne 18. 7.
2006 za čas do izvolitve članov nadzornega sveta s strani skupščine v nadzorni
svet imenovalo Primoža Mavriča in Branka
Jeraka.
2.2. Skupščina za mandatno obdobje
4 let od sprejema tega sklepa izvoli nova
člana nadzornega sveta, kot predstavnika
kapitala, in sicer Primoža Mavriča in Branka Jeraka.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
3.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta delniške družbe Teol d.d.
v predloženem besedilu, ki je kot priloga št.
1 sestavni del tega sklepa.
3.2. Skupščina družbe v skladu s četrtim
odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave in v
skladu s tem uskladi določbo statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 20. 9. 2006 dalje na sedežu
družbe Teol d.d. Ljubljana, Tovarniška 48,
v kadrovski službi vsak delovni dan od 12.
do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov Teol
d.d. Ljubljana, Tovarniška ulica 48, bodo
objavljeni skladno 300. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščine družbe se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani pri Centralni klirinško depotni družbi na
dan 30. 9. 2006 ter njihovi pooblaščenci in
zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na gornji naslov.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini
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razen sklepov pod točko 3., katere bodo
sprejemali z večino najmanj treh četrtin na
skupščini zastopanega osnovnega kapitala
družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti
pisno.
Sejna soba, kjer bo zasedala skupščina,
bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, 20. 10. 2006 ob 14. uri v istem
prostoru.
Teol Kemična industrija d.d., Ljubljana
uprava družbe
Danijel Šumej

Sklepi skupščin
Ob-25429/06
V skladu s 66. členom Zakona o trgu
vrednostnih papirjev objavlja družba Stolarna Dobrepolje d.d., Podgorica 21, Videm
Dobrepolje obvestilo o sklepih skupščine
delničarjev
Na seji skupščine, dne 25. 8. 2006, na
kateri je bilo prisotnih 90,37 delnic družbe z
glasovalno pravico, so bili sprejeti naslednji
sklepi:
Sklep št. 1
Skupščina družbe imenuje organe skupščine: za predsednika skupščine se imenuje
Tršan Dušan, za preštevalki glasov se imenujeta Babič Jelka in Erčulj Marija.
Skupščini je prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
Sklep št. 2
Skupčina se seznani z letnim poročilom
za poslovno leto 2005 z mnenjem pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
Sklep št. 3.1.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2005 v višini 2,669.000 SIT ostane nerazporejen.
Sklep št. 3.2.
Skupščina delničarjev podeli upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
delo v poslovnem letu 2005.
Sklep št. 4.1.
Družba Stolarna Dobrepolje, d.d., Družba za proizvodnjo pohištva, Podgorica 21,
Videm Dobrepolje, ki je vpisana v register
pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/1020/00, se z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Stolarna Dobrepolje d.o.o., Družba za
proizvodnjo pohištva, Videm Dobrepolje in
s polnim naslovom družbe: Podgorica 21,
ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene
pogodbe.
Sklep št. 4.2.
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 195,049.000 SIT, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 195,049.000 SIT.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in na
podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe,
pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je
nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih zneskov delnic v višini 1.000 SIT, ki jih ima posamezni delničar
vendar ne manj kot 14.000 SIT.
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Vsem tistim delničarjem, ki nimajo vsaj
14 delnic, se določi skupen osnovni vložek
v znesku, ki je enak vsoti emisijskih zneskov
v višini 1.000 SIT vseh njihovih delnic. Ti
delničarji na podlagi skupnega osnovnega
vložka pridobijo en poslovni delež, pravice iz tega poslovnega deleža pa izvršujejo
skupno.
Sklep 4.3. Družba Stolarna Dobrepolje,
d.o.o. opravlja sedeče dejavnosti:
02.020 Gozdaske storitve
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč
20.300 Stavbno mizarstvo
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
21.210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže
36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva
36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega
36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
36.140 Proizvodnja drugega pohištva
36.500 Proizvodnja igralih pripomočkov
in igrač
36.610 Proizvodnja bižuterije
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
37.200 Reciklaža enkovinskih ostankov
in odpadkov
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrežij in krovska
dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
novigacijo
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi

52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom
52.500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.510 Dejavnost menz
60.240 Cestni tovorni promet
63.120 Skladiščenje
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.
Sklep 4.4. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Stolarna Dobrepolje, d.o.o., ki je kot priloga 3
sestavni del tega sklepa in prične veljati z
dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja preneha veljati. Pregledano besedilo družbene
pogodbe je skupaj z ostalim gradivom za
skupščino na vpogled na sedežu družbe. Za
izdelavo čistopisa družbene pogodbe glede
osnovnih vložkov in poslovnih deležev skupščina pooblašča direktorja družbe.
Sklep 4.5. Za direktorja družbe Stolarna
Dobrepolje d.o.o. se imenuje dosedanji edini
član uprave Stane Škulj, stanujoč Zagorica
24a, Videm Dobrepolje z mandatno dobo 5
let, ki zastopa družbo brez omejitev. Za podpis pogodbe o poslovodenju se pooblasti
Francija Žnidarščiča, družbenika družbe.
Sklep 4.6. Mandat članov nadzornega
sveta delniške družbe Stolarna Dobrepolje,
d.d. traja do vpisa preoblikovanja družbe v
sodni register.
Sklep št. 4.7. Družba bo od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali,
skladno z določili 651. člena ZGD-1 pridobila njihove s preoblikovanjem nastale
poslovne deleže za denarno odpravnino v
višini 450 SIT za vsakih 1.000 SIT nominalnega zneska njihovega osnovnega vložka
oziroma za vsako eno delnico pred preoblikovanjem.
Sklep št. 4.8. Vse delnice družbe Stolarna Dobrepolje, d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register umaknejo iz
borzne kotacije.
Sklep št. 4.9. Vse lastne delnice družbe
Stolarna Dobrepolje, d.d. se z dnem vpisa
preoblikovanja družbe v sodni register preoblikujejo v lastne poslovne deleže.
Sklep št. 5 Pod pogojem, da bo vpisano
preoblikovanje v družbo z omenjeno odgovornostjo pred 1. 1. 2007, se izvede prehod osnovnih vložkov in osnovnega kapitala
na EURO na način iz 696. člena ZGD-1 in
se pooblasti direktorja družbe, da z dnem
uvedbe EURA v družbeni pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski
v EUR.
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Sklep št. 6. Skupščina imenuje družbo
Ripro d.o.o. Velenje za revidiranje računovodskih izkazov družbe Stolarna Dobrepolje
d.d. za čas od 1. 1. 2006 do dneva vpisa
preoblikovanja družbe v sodni register.
Na skupščini družbe ni bilo napovedanih
izpodbojnih tožb.
Obvestilo o izvedeni skupščini družbe
Stolarna Dobrepolje d.d. bo objavljeno na
spletni strani družbe (www.stolarna.si) od
4. 9. 2006 dalje.
Stolarna Dobrepolje d.d.
uprava družbe
Št. 17/2006
Ob-25629/06
Uprava družbe Pekarna Vrhnika d.d.,
Idrijska cesta 21, 1360 Vrhnika, objavlja
sprejete sklepe 14. skupščine, ki je bila dne
30. 8. 2006 ob 10. uri v prostorih sejne sobe
na sedežu uprave družbe, Idrijska 21, 1360
Vrhnika.
Na skupščini je bilo prisotnih 153.291
delnic, kar predstavlja 99,76% osnovnega
kapitala in sklepčnost skupščine.
Skupščina je obravnavala vse točke
dnevnega reda, vsi predlagani sklepi so bili
soglasno sprejeti.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Sklep: po ugotovitvi sklepčnosti je bila
za predsednico skupščine imenovana ga.
Nevena Tea Gorjup in za preštevalko glasov
Nadja Slokan.
Seji je prisostvoval vabljeni notar Marjan
Kotar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2005 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2005; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskih poročil
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2005; obravnava predloga za razporeditev bilančnega
dobička; razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Sklep št. 2.1:
Skupščina družbe Pekarna Vrhnika d.d.,
se seznani s predstavitvijo letnega poročila
družbe za poslovno leto 2005, revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe za poslovno
leto 2005.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Pekarna Vrhnika d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila, s
stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe Pekarna Vrhnika d.d. med poslovnim letom 2005.
Sklep št. 2.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12.
2005 znaša 1.313,026.898,60 SIT uporabi
kot sledi:
a) Del bilančnega dobička v višini
27,658.800 SIT, se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe drugi
delovni dan po zasedanju skupščine.
b) Dividenda znaša 180 SIT bruto na
delnico.
c) Preostali del bilančnega dobička v višini 1.285,368.098,60 SIT se prenese v poslovno leto 2006 kot preneseni dobiček.
d) Dividende se bodo delničarjem izplačale v nerevaloriziranem znesku na transakcijske račune, najkasneje do 27. 10. 2006.
Sklep št. 2.3: v skladu z 294. členom veljavnega ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri

delo uprave in nadzornega sveta Pekarna
Vrhnika d.d. v poslovnem letu 2005 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Predlog glavnega delničarja družbe
Pekarna Vrhnika d.d. za izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.
Sklep št 3.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
ki je imetnik 153.291 delnic družbe Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 21, 1360 Vrhnika,
kar predstavlja 99,75% osnovnega kapitala
družbe sklenila, da se 369 delnic preostalih
manjšinskih delničarjev prenese na glavnega delničarja družbo Žito prehrambena
industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana za plačilo denarne odpravnine, ki jo
bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za
prenesene delnice skladno s tem sklepom
je določena skladno z določili 385. člena
ZGD-1 in znaša 8.000 SIT za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in upoštevajoč število
delnic, ki posameznemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine družbe Pekarna Vrhnika d.d. upravi
družbe skladno z določili drugega odstavka
385. člena ZGD-1 predložil izjavo banke
NLB s katero je banka solidarno odgovorna
za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa
o prenosu delnic v register, manjšinskim
delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne
odpravnine sta priložena gradivu za sklic
skupščine in predstavljajo sestavni del tega
sklepa.
Sklep št 3.2: skupščina pooblašča upravo družbe, da v skladu z določili 387. člena
ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti za
prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Sklep: za pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko
družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
1000 Ljubljana.
Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.
Pekarna Vrhnika d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 1183/06
Ob-25950/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1183/06 z dne 4. 7.
2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 4 v pritličju v izmeri 64 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Žitna ulica 12,
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2000 Maribor, stoječi na parc. št. 1109/2 in
1108/2, pripisani pri vl. št. 2119, k.o. Tabor,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe
z dne 19. 11. 2004, sklenjene med Tratnik Ivanom – kot prodajalcem in Gomivnik
Diano – kot kupcem, zastavljena v korist
banke – upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., s sedežem na naslovu Slomškov
trg 18, 2000 Maribor, z matično številko
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 16.700 EUR, s skupno pogodbeno
obrestno mero, ki vključuje trimesečni Euribor, ki znaša 3,236% in pribitka v višini
2,6%, z efektivno obrestno mero v višini
7,33%, z zamudnimi obrestmi v skladu z
veljavnimi zakonskimi predpisi, z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, natančno navedenih v 9. členu pogodbe o
deviznem kreditu št. 61/10188/06/108 in
z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo na
dan 30. 9. 2011.
SV 1394/2006
Ob-25951/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1394/2006 z
dne 7. 9. 2006, je bil zastavljen poslovni
prostor številka 10, ki meri 205,35 m2 v
pritličju in 79,15 m2 v kleti, v stanovanjsko
poslovnem objektu »A« Nova vas I, na
naslovu Knafelčeva 24/a, Maribor, parcela
številka 1615/2 in parcela številka 1621/1,
katastrska občina Spodnje Radvanje, last
zastavitelja Geaprodukt d.o.o. Ljubljana,
matična številka 5359457, Dolenjska cesta 244, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 12. 2004,
s prodajalcem Trgoavto-Trgovina d.d., Koper, in sicer v korist leasingodajalca NLB
leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, matična št. 5384915,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,000.000 EUR, s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti, ki zapade v plačilo
5. 9. 2007.
SV 632/06
Ob-25952/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 632/06 z dne 8. 9.
2006, je bilo stanovanje št. 32, ki se nahaja
v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta revolucije 1 A, stoječe
na parc. št. 515 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 68,86 m2, last zastavitelja Bojana
Lavriča, na podlagi prodajne pogodbe št.
362-676/93 z dne 21. 10. 1993, sklenjene
s prodajalko Republiko Slovenijo, zastavljeno v korist upnice Abanke 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 668/06
Ob-25953/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 668/06 z dne 11. 9.
2006, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 11, stoječe na parc.
št. 132/6 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
37,99 m2, last zastaviteljev Jasminke Kamenčić in Smajila Kamenčića, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice-Bank št. Jakob,
r.z.z.o.j., 9184 Št. Jakob, St. Jakob 14,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 40.000 EUR s pripadki.
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SV 666/06
Ob-25954/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 666/06 z dne 12. 9.
2006, je stanovanje št. 53, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 1 B, stoječe na
parc. št. 515 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
22,40 m2, last zastavitelja Ernada Čamdžića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 8. 2006, sklenjene s prodajalko
Mojco Štefe, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka: 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 39.552 CHF s pripadki.
SV 584/06
Ob-25955/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. SV 584/06 z dne 5. 9. 2006, je bila
nepremičnina ident. št. 1722-0711-0002
(enosobno stanovanje št. 2 v visokem pritličju in klet št. 2 v skupni izmeri 43,80 m2),
k.o. Trnovsko predmestje, v Ljubljani, Zelena pot 19, ki je v lasti Anje Garbajs, EMŠO
2001975505514, prebivališče Ljubljana, Litijska cesta 323, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
9020 Celovec, Neuer Platz 14, Republika
Avstrija (enolična identifikacijska številka
1870718), za zavarovanje denarne terjatve
v višini 31.800 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pogodbenimi obrestmi po
obrestni meri trimesečni Euribor s pribitkom v višini 3% letno za čas od črpanja
kredita do plačila, s plačilom v 180. zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo
v plačilo vsakega petnajstega dne v mesecu tako, da prva zapade v plačilo dne
15. 10. 2006, zadnja pa dne 15. 9. 2021, s
predčasno zapadlostjo, določeno v pogodbi
o potrošniškem hipotekarnem kreditu št.
5015/0013683-00 z dne 31. 8. 2006, ki se
izkaže z upnikovo pisno izjavo dolžniku,
da je terjatev zapadla, z navedbo dneva
zapadlosti in z dokazilom o vročitvi te izjave dolžniku.
SV 1439/06
Ob-25956/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1439/06 z dne 7. 9. 2006, je stanovanje št. 20 v 3. nadstropju, v skupni izmeri
42,70 m2, na naslovu Trg Rivoli 8, Kranj,
v stanovanjski stavbi z ident. št. 472.ES,
stoječi na parc. št. 212/6, vpisani pri vl. št.
881 k.o. Klanec, last Vukodraga Kljajevića,
Gogalova ulica 6, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 21. 8. 2006, sklenjene s
prodajalcem Bojanom Jerajem, Žiganja vas
53, Križe, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 52.816 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12 mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 2,20% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 30. 9. 2026.
SV 643/06
Ob-25957/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-643/06 z dne
8. 9. 2006, je bil poslovni prostor - lokal številka 16 v izmeri 18 m2, v nivoju nič objekta
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na avtobusni postaji v Novem mestu, ki je
zgrajena na zemljišču s parc. št. 6/27, 6/30,
6/31, 1388/2, 1388/3, 1388/4, 1390, 1391/2,
1392, 1393, 1394/1, 1394/2, 1395/1, 1396,
1397, 1398/1, 1399/1, 1399/2, 1400/1 in
1401//, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu,
last posojilojemalca, dolžnika in zastavitelja
Nenada Evđenića EMŠO 2202967123586,
stanuje Ulica talcev 20, 8351 Straža, zastavljen v korist upnice Frančiška Škerjanc,
rojene 24. 10. 1924, Matena 54, 1292 Ig,
EMŠO 2410924505592, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,107.795 SIT, s
pripadki kar znaša po prodajnem tečaju
NLB d.d. Ljubljana 29.550 EUR, na dan
8. 9. 2006.
SV 897/06
Ob-25958/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 897/06, DK 63/06 z dne
28. 8. 2006, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 32 v izmeri 72,40 m2, ki se nahaja v
sedmem nadstropju stavbe C3, na naslovu Ulica Matije Tomca 4, 1230 Domžale,
ki stoji na parc. št. 3917 k.o. Domžale, z
ustreznim solastniškim deležem na pomožnih prostorih ter skupnih delih, objektih in
napravah navedene stanovanjske stavbe,
last zastaviteljev Semen Andreja in Snežane, oba stanujoča Kraljeva ul. 16, 1000 Ljubljana, vsakega do ½ zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje terjatve
v višini 136.530 CHF s pp.
SV 479/06
Ob-25963/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 479/06 z dne 8. 9. 2006, je bilo stanovanje št. 1 v tretji etaži, v stanovanjskem bloku
v Levstikovi ulici 18, Idrija, z identifikacijsko
številko 2357-1400-14 v izmeri 73,06 m2,
stoječem na parceli št. 918/3 k.o. Idrija mesto, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih delih in napravah ter zemljišču,
last dolžnice oziroma zastaviteljice Mojce
Velikajne, kupljeno s kupoprodajno pogodbo
dne 21. 8. 2006, overjeno pri notarju Andreju Rozmanu v Idriji pod opr. št. OV 621/06
dne 23. 8. 2006, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,000.000 SIT s pripadki.
SV 1247/06
Ob-25967/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 1247/06 z dne 12. 9.
2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 34, v V. nadstropju v izmeri 66,88 m2,
s pripadajočo kletno shrambo, kar vse se
nahaja v stavbi na naslovu Goriška ulica 8,
2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka
177, katastrska občina Spodnje Radvanje,
last zastaviteljev Irene Hudournik, stanujoče Pri pošti 4, 2341 Limbuš – enotna matična številka občana 0809966505404 in
Antona Hudournika, stanujočega Goriška
ulica 8, 2000 Maribor – enotna matična
številka občana 1905965500118, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 21. 5. 1996, sklenjene med njima, kot
kupcema ter med Slavkom Malek in Cvetko Malek, kot prodajalcema, zastavljena
v korist upnice Abanke Vipa d.d., za za-

varovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika Mateja Kranerja, v višini
8,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo
v roku najkasneje do vključno 30. 9. 2021
oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 2417/2006
Ob-25993/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2417/2006 z dne
12. 9. 2006, je bil poslovni prostor v izmeri
67,06 m2, s pripadajočim balkonom na Celovški 185 v Ljubljani, parc. št. 299/2 in parc.
št. 323/227, k.o. Zgornja Šiška, v lasti zastaviteljice Alenke Henigman, Dolenja vas,
Strma pot 9, EMŠO 3004972506148, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7.
2006, sklenjene s prodajalcem Zvonimirjem
Furešem, roj. 14. 12. 1939, stan. Komunela
30, Umag, Hrvaška, z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 12. 9. 2006, zastavljen v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 60.000 EUR, s pripadki.
SV 1457/06
Ob-26000/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1457/06 z dne 13. 9.
2006, je stanovanje št. 9 v izmeri 48,6 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Trojarjeva ulica 41, Kranj, stoječe
na parc. št. 1166/28 k.o. Stražišče, last zastaviteljev Dragana Obrenovića in Draginje
Obrenović, oba Klanska ulica 2, Medvode,
na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 7. 9. 2006 s prodajalkama Marijo Česen, Škofjeloška cesta 54, Kranj in Lovrencijo Križaj, Hrastje 23, Kranj, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, Republika
Avstrija, identifikacijska številka 1870718,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 63.000 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, z letno obrestno mero v višini
3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini
2,750% ter z zapadlostjo glavnice terjatve
dne 15. 9. 2031.
SV 851/06
Ob-26002/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 851/06 z dne 13. 9. 2006,
je bila nepremičnina - stanovanje v prvem
nadstropju v izmeri 73,34 m2 stanovanjskega objekta na Polzeli, Breg pri Polzeli 87,
stoječ na parc. št. 326/351, k.o. Polzela,
identifikator nepremičnine pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan,
last kreditojemalca - zastavitelja na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 8. 2006, sklenjene med Rizmal Bojanom, kot prodajalcem in kreditojemalcem Šipek Vladkom,
kot kupcem, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 12,000.000 SIT, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 9. 2031, z obrestno
mero Euribor + 2 odstotnih točk letno in
efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 5,21 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.
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Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 12/2006
Os-25432/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2006 z dne 4. 9. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom RM Video, podjetje za videofilme, informatiko, trgovino in
poslovne storitve, d.o.o., Jesenice, Titova 22, Jesenice, matična št.: 5731615, šifra
dejavnosti: 36.500.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani
taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55401206 za pravne
osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-55401206 za fizične osebe in zasebnike.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 1. 2007 ob 14. uri v sobi št. 12,
tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit a oglasno desko tega
sodišča dne 4. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 9. 2006
St 22/2004
Os-25433/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Altrak d.o.o., Pot k sejmišču
30, Ljubljana – v stečaju, razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne
20. 10. 2006 ob 10.30 v razpravni dvorani št.
V/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2006
St 126/2004
Os-25434/06
To sodišče je s sklepom St 126/2004
dne 31. 8. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Škala Grafika d.o.o., Velika
čolnarska 10a, Ljubljana, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2006
St 18/2006
Os-25435/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/2006, z dne 4. 9. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Trgovina Porcelanka Maja Kosi Letonja s.p., Rajšpova
ulica 18, Ptuj, matična številka 5575344,
davčna številka 18610617, šifra dejavnosti
52.120.

Odslej firma glasi: Trgovina Porcelanka
Maja Kosi Letonja s.p., Rajšpova ulica 18,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 11.
2006, ob 10.45, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 9.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 9. 2006
St 23/2006
Os-25436/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2006, z dne 4. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Victor podjetje za storitve, inženiring, proizvodnjo
in trgovino d.o.o., Strnišče 6, Kidričevo,
matična številka 5857147, davčna številka
12532592, šifra dejavnosti 36.140.
Odslej firma glasi: Victor podjetje za
storitve, inženiring, proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Strnišče 6, Kidričevo – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 11.
2006, ob 11.15, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 9.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 9. 2006
St 43/2006
Os-25453/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 43/2006 sklep z dne 7. 9. 2006:
I. To sodišče je dne 24. 5. 2006 ob 10.30
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: ZT Formator, zunanja trgovina intelektualne
storitve, d.o.o., Celje, Cankarjeva 1, ki ga
je podal po odvetniku dr. mr. Konradu Plauštajner iz Celja in je dne 7. 9. 2006 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
ZT Formator, zunanja trgovina in intelektualne storitve, d.o.o., Celje, Cankarjeva 1
(matična številka: 5471044, ID št. za DDV:
26998521).
Odslej se firma glasi: ZT Formator, zunanja trgovina in intelektualne storitve,
d.o.o., Celje, Cankarjeva 1 (matična številka: 5471044, ID št. za DDV: 26998521)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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.
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Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo TRR računa ali drugega računa upnika (matična številka in davčna številka). 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 42153-7110006-00430606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. novembra 2006 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 9. 2006
St 55/2006
Os-25457/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 55/2006 sklep z dne 7. 9. 2006:
I. To sodišče je dne 21. 7. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Agencija »Lotos«, Anita Krajnčan s.p.,
Mariborska 86, Celje, ki jo zasopa odv.
družba Gregorovič-Pungartnik d.n.o., o.p.,
Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur, in da
je dne 7. 9. 2006 ob 11. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Agencija »Lotos«,
Anita Krajnčan s.p., Mariborska 86, Celje
(matična številka: 1739662, ID št. za DDV:
Sl87492555).
Odslej se firma glasi: Agencija »Lotos«,
Anita Krajnčan s.p., Mariborska 86, Celje
(matična številka: 1739662, ID št. za DDV:
Sl8749555) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo TRR računa ali drugega računa upnika (matična številka in davčna številka). 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
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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 42153-7110006-00550606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. novembra 2006 ob 9.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 9. 2006
St 41/2006
Os-25458/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 4/2006 sklep z dne 7. 9. 2006:
I. To sodišče je dne 15. 5. 2006 ob 13.08
prejelo neposredno predlog upnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, DURS,
Davčni urad Celje, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju,
Trg celjskih knezov 10, Celje, za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Brigita
Žaberi s.p., Kocbekova cesta 31, Ljubečna in je dne 7. 9. 2006 ob 10. uri, začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Brigita Žaberl
s.p., Kocbekova cesta 31, Ljubečna (mat.
št.: 579234, ID št. za DDV: 39479919).
Odslej se firma glasi: Brigita Žaberl s.p.,
Kocbekova cesta 31, Ljubečna (mat. št.:
5729234, ID št. za DDV: 39479919) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo TRR računa ali drugega računa upnika (matična številka in davčna številka). 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 42153-7110006-00410606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. novembra 2006 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 9. 2006
St 91/2006
Os-25462/06
To sodišče je s sklepom St 91/2006 dne
6. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom ININI izdelava usnjene galanterije
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d.o.o., Krožna pot 6, Vrhnika, št. reg. vložka: 1/14232/00, matična številka: 5541441,
davčna številka: 54341973.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od 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 20. 11. 2006 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. II, v I. nadstropju Oddelka za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v
Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2006

stečaju, Maribor, Ptujska 184, dne 24. 10.
2006 v sobi št. 240 ob 13.15 narok za preizkus terjatev in narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2006

St 92/2004
Os-25463/06
To sodišče je s sklepom St 92/2004 dne
5. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Spy, podjetje za gostinstvo in
trgovino d.o.o., Šalka vas 101, Kočevje,
matična številka 5715130, davčna številka
63441055, vložna številka 12075600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić, Dunajska 56, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od 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 27. 11. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2006

St 30/2006
Os-25468/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 30/2006 z dne 6. 9. 2006 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Krepša Lidija s.p.
– Capry – finančno svetovanje, Mezgovci
ob Pesnici 33/a, Dornava, matična številka
1818228000, davčna številka 80030874, šifra dejavnosti 74.140.
Odslej firma glasi: Krepša Lidija s.p. –
Capry – finančno svetovanje, Mezgovci ob
Pesnici 33/a, Dornava.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska ulica 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 11.
2006, ob 12. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 9.
2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 9. 2006

St 217/2002
Os-25464/06
To sodišče je s sklepom St 217/2002 dne
24. 7. 2006 zaradi prodaje pravne osebe
ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom
G-ALLES d.o.o. – v stečaju, Dol 14, Borovnica, postopek pa se nadaljuje zoper
stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2006
St 30/96
Os-25465/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta v stečajni zadevi TAM BUS d.o.o. – v

St 106/2005
Os-25466/06
Stečajnega upravitelja Borisa Kastivnika
se z dnem 4. 9. 2006 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi zoper
družbo TAP oblika, proizvodnja in tapetništvo d.o.o., Slivniška c. 26, Orehova
vas – v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2006
St 69/2005
Os-25467/06
Stečajno upraviteljico Sonjo Krajnčič se
z dnem 4. 9. 2006 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi zoper družbo
Rajh, družba za storitve in trgovino d.o.o.,
Betnavska 63, Maribor – v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2006

St 53/2006
Os-25474/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 53/2006 sklep z
dne 7. 9. 2006:
I. To sodišče je dne 11. 7. 2006 ob 8.
uri priporočeno po pošti prejelo predlog za
začetek postopka prisilne poravnave med
dolžnikom: SM Savinjska trgovska družba, d.d., Žalec, Šlandrov trg 35, z dne
10. 7. 2006 in je dne 7. 9. 2006 ob 14.
uri začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: SM Savinjska trgovska družba,
d.d., Žalec, Šlandrov trg 35 (matična številka: 5113733, ID št. za DDV: 91424909) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
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pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi oklica, prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 9. 2006).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati 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 TRR sodišča
01100-8450084902, sklic na številko: 11
42153-7110006-00530606.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska
11, Celje, številka delovnega dovoljenja
L4/2004.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48,
5290 Šempeter pri Gorici,
2. Nilson d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231
Ljubljana Črnuče,
3. Gama ST d.o.o., Koprska 94, 1000
Ljubljana,
4. DURS – DU Celje,
5. Janja Centrih, Velenska cesta 10, Žalec – predstavnica delavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave nalagamo, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-53-2006, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 9. 2006
St 166/2006
Os-25493/06
To sodišče je s sklepom z dne 4. 9. 2006
pod opr. št. Ppn 166/06 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Ariel d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska cesta 152/10, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(4. 9. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določen odv. Simona Goriup, Čufarjeva 1,
Ljubljana. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– RS, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad, Ljubljana,
– Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana,
– Emona Obala Koper d.d., Pristaniška
ulica 12, Koper,
– Kovanc d.o.o., Melikova ulica 70, Ljubljana,
– Maja Česnik Svetek, Glinškova ploščad
1, Ljubljana, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 4. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2006
St 140/2006
Os-25612/06
To sodišče je s sklepom St 140/2006
dne 6. 9. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kovinska industrija Trbovlje d.o.o., Ribnik 16, Trbovlje, matična
številka 5521033, davčna št. 29208971.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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 20. 11. 2006 ob 13.45, v razpravni
dvorani št. II/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2006
St 181/2006
Os-25613/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 181/2005 z dne 20. 7. 2006 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Gerden Bojan s.p., Ljubljanska c. 48,
Ivančna Gorica in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve
upnikov v štiri razrede:

Št.

96 / 15. 9. 2006 /

Stran

7391

– razred A: priviligirane terjatve podjetnika na podlagi drugega odstavka 160. člena
ZPPSL, ki se poplačajo kot stroški tekočega
poslovanja v višini 100%,
– razred B: navadne nezavarovane terjatve, za katere je dolžnik na podlagi pravnih
in poslovnih temeljev predlagal poplačilo v
višini 20% v roku 1 leta od pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi,
– razred C: razred terjatev nastalih iz
podlage neplačanih zamudnih obresti od
neplačanih davkov in prispevkov skladno z
določili ZFPPod,
– razred D: terjatve s prijavljeno pravico
do ločenega poplačila za svoje terjatve iz
naslova pravnomočne sodne odločbe.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 22. 9. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v 2.
koloni sklepu priložene tabele (»priznano«),
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini in
v roku, navedenem v sklepu.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 7. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 16. 8.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2006
St 54/06
Os-25614/06
To sodišče je s sklepom St 54/2006 dne
5. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Knapič Iztok, s.p., Rožna ulica
10 – v stečaju, Vrhnika, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra Ministrstva za finance,
Davčna uprava RS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2006
St 68/2005
Os-25615/06
Stečajnega upravitelja Borisa Kastivnika se z dnem 4. 9. 2006 razreši funkcije
stečajnega upravitelja v stečajni zadevi zoper družbo Sinai, posredništvo, trgovina
in druge poslovne dejavnosti, Sašenka
Gregorc s.p., Pod Urbanom 16a, Kamnica
– v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2006
St 155/2006
Os-25771/06
To sodišče je s sklepom St 155/2006 dne
8. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Linorty, podjetje za poslovne in
finančne storitve d.o.o., Stantetova ulica 7, Ljubljana, matična številka 1293974,
davčna številka 37829190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
odv. Igor Gorše, Pregljeva 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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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 27. 11. 2006 ob 11.10, v razpravni
dvorani št. III., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2006
St 28/96
Os-25773/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta v stečajni zadevi TAM AVTO d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Ptujska 184, dne 24. 10.
2006 v sobi št. 240 ob 13.45, narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2006

Izvršbe
In 2005/00393
Os-24954/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00393 z dne
6. 1. 2006, je bil dne 16. 8. 2006 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj,
ki ju po pooblastilu zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14, Kranj in 3. Domplan Kranj
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Hribernik Bernardi, Dorfarje 28/a, Žabnica, zaradi izterjave 487.781 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št.
41, v 6. nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem
v lasti dolžnice Hribernik Bernarde, Dorfarje
28/a, Žabnica.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 8. 2006
In 2004/01372
Os-24958/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 8. 2005, je bil dne 1. 12. 2005
opravljen v korist upnika S & H, d.o.o., Mlinska pot 19, Ljubljana, rubež stanovanja v 2.
etaži in pomožni prostor v 3. etaži, v izmeri
96,82 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Mlinska pot 23, Ljubljana, last dolžnikov
Margan Igorja in Ursule, oba Mlinska pot 23,
Ljubljana – Črnuče.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2006
In 2003/00320
Os-22572/06
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4,
2000 Maribor, je dne 9. 5. 2006, s pričetkom
ob 9. uri, v izvršilni zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. št. In 2003/00320,
upnika Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, proti dolžniku Goričan Janezu,
Prekmurska ulica 48, Maribor, zaradi izter-
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jave 459.202,60 SIT s pripadki, na naslovu
Prekmurska ulica 48, Maribor, pri dolžniku
ob prisotnosti Janeza Goričana (dolžnika)
opravil rubež nepremičnine, stanovanja št.
8, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prekmurska ulica 8 v Mariboru, v skupni izmeri 47,26 m2, od tega s pripadajočim
kletnim prostorom površine 1,28 m2, ki je do
1/2 v solasti dolžnika.
Lastnik druge 1/2 je oče dolžnika Stanko
Goričan, ki pa je umrl.
In 2005/00040
Os-23605/06
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi tega sodišča opr. št. In 2005/00040,
ki se vodi na predlog upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, proti dolžnici
Mateji Jelerčič, Jenkova ulica 18, Postojna,
po sodnem izvršitelju Franku Slavcu iz Kopra, dne 22. 8. 2005 opravilo rubež nepremičnine dolžnice, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi – stanovanja št. 16, v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Jenkova
ulica 18, Postojna in pripadajoče kleti na istem naslovu, v skupni izmeri 70,96 m2.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 8. 2006
In 2005/00078
Os-13106/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 1. 2006, opr. št. In 2005/00078, je
bil dne 20. 4. 2006 opravljen rubež dvosobnega stanovanja št. 24, v zgradbi na parc.
št. 370/5, v izmeri 45,27 m2.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 3. 5. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 870/2006
Os-12436/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
13. 2. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Zelič Romana, Rimska c. 6,
Laško, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6. 2002, za stanovanje št.
6, Laško, Rimska c. 6, v površini 56,24 m2,
id. št. 7.E, vpisanem pri vl. št. 568/8, k.o.
Laško, ki so jo sklenili Podkrižnik Franc in
Jakopič Melita, oba stan. Rimska c. 6, Laško, kot prodajalca in Zelič Roman, Kladje
1/a, Laško, kot kupec. Pogodba je po izjavi
predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Zelič Roman, Rimska cesta 6,
Laško, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2006
Dn 2844/2005
Os-12437/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
13. 2. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, za-

četi na predlog Geršak Lee, Celje, Savinova 7, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 7. 1992, za stanovanje št.
17, v stanovanjski stavbi Celje, Savinova 7,
stoječe na parc. št. 2270/6, k.o. Celje, id. št.
1077-01342, v obsegu 42,65 m2, ki sta jo
sklenila GIP Ingrad Celje, kot prodajalec in
SKB Podjetje za promet z nepremičninami
d.o.o. Ljubljana, kot kupec. Pogodba je po
izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Geršak Lea, Savinova 7, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2006
Dn 4566/2006
Os-24428/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob s sklepom z dne
12. 7. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Milutin Radislava, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – menjalne pogodbe z dne 17. 9. 1981,
za stanovanje v izmeri 64,19 m2, na naslovu
Okrogarjeva ulica 3, Celje, ki sta jo sklenila
Železniško gospodarstvo, Železniško transportna organizacija Celje, TOZD za promet
Celje, kot prodajalec in OKS Enota za upravljanje in urejanje stavbnih zemljišč Celje, ki
jo zastopa Zavod Občine Celje za planiranje
in izgradnjo kot kupec, za stanovanje v izmeri 64,19 m2, na naslovu Okrogarjeva ulica
3, Celje, v vl. št. 62/20, k.o. Sp. Hudinja. Po
izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanjski rabi v izmeri 64,19 m2, Okrogarjeva
ulica 3, Celje, vl. št. 62/20, k.o. Sp. Hudinja,
se zahteva v korist Milutin Radislava, Okrogarjeva ulica 3, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 8. 2006
Dn 904/2006
Os-22665/06
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagatelja Mijatović Uglješa, Zaloška cesta 98, Ljubljana in Pajenk Marijana,
Domžale, Ulica Simona Jenka 13, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 6. 10. 1969, ki so jo
sklenili Gradbeno podjetje Zagorje ob Savi,
kot prodajalec in Hariš Ilonka, Obirska 23,
Ljubljana, kot kupec.
Predmet pogodbe je dvosobno stanovanje v I. stopnišču – II. nadstropje, ki
se nahaja v 36. stanovanjskem bloku B1,
Domžale, ki ga je prodajalec gradil zahodno od Savske ceste v Domžalah. Sedaj
je to stanovanje pridobilo identifikacijsko
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številko 19592691007, na podlagi odločbe
geodetske uprave Republike Slovenije št.
90332-00074/2005 z dne 15. 11. 2005.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja na podlagi menjalne
pogodbe z dne 24. 11. 1983, sklenjene med
Hariš Ilonko in Mijatović Uglješem ter Mijatović sedaj Pajenk Marijano.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 5. 2006
Dn 1408/2006
Os-22664/06
V zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 1408/2006 Okrajnega sodišča v Grosupljem, predlagateljice Marije Mayer, Stranska
pot I/1B, Grosuplje, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine in vpis lastninske pravice, se
objavlja oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikacijskim znakom 104.E, k.o. Grosuplje - naselje, vl. št. 1787/30, št. 4 v pritličju
objekta Stranska pot I/1B v Grosupljem, v
izmeri 60,19 m2 stanovanjske površine in pripadajoče kleti z enako oštevilčbo.
Prodajna pogodba št. 251/502/91-ZB z
dne 4. 12. 1991, sklenjena med prodajalcem
Skupnostjo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije in kupcem Črtalič
Martinom, roj. 15. 11. 1953, takrat stanujočim Grosuplje, Stranska pot I/1B, katere
vsebina je prodaja oziroma nakup stanovanja št. 4 v izmeri 60,19 m2 stanovanjske
površine in pripadajoče kleti z enako oštevilčbo, v stanovanjski stavbi Stranska pot
I/1B, vpisanem v vl. št. 1787/30, k.o. Grosuplje – naselje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marije Macer, EMŠO 120597505400,
Grosuplje, Stranska pot I/1B.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 7. 2006
Dn 1833/2006
Os-23592/06
V zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 1833/2006, Okrajnega sodišča v Grosupljem, predlagateljice Snežane Filipovič,
Ljubljanska cesta 4A, Grosuplje, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vpis lastninske pravice, se objavlja oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanjski objekt G1, lamela F,
drugi podatki o nepremičnini: k.o. Grosuplje
– naselje, vl. št. 1357, parc. št. 1596/1, enosobno stanovanje št. 15 v 4. nadstropju, v
izmeri 39,55 m2 ter pravica souporabe skupnih prostorov in naprav v stanovanjskem
objektu G1, lamela F, Ljubljanska cesta 4A,
Grosuplje. Identifikacijska št. nepremičnine
1783-1614-15.
Podatki o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva in o osebi, ki je listino izstavila ter o osebi, v korist katere je
bila izstavljena: soinvestitorska pogodba št.
1322/85 z dne 22. 10. 1985, sklenjena med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ob-

čine Grosuplje in Kristino Švigelj, roj. 6. 3.
1961, takrat stanujoča Zagorica 27, Videm
Dobrepolje, katere vsebina je izgradnja stanovanjske soseske ob Grosupeljščici, med
drugim tudi enosobnega stanovanja št. 15,
v 4. nadstropju v skupni površini 39,55 m2,
na parc. št. 1596/1, k.o. Grosuplje-naselje, v stanovanjski soseski ob Grosupeljščici
objekt G1, lamela F.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Snežana Filipovič, EMŠO: 0101970505262, Gorenjska
cesta 63, Ribnica.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 7. 2006
Dn 497/2002
Os-22660/06
Okrajno sodišče v Kamniku je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Škofic Marije,
Tunjiška 2/b, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o.,
Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
garsonjero z balkonom in kletjo v objektu
Tunjiška c. 2/b, Kamnik, ident. št. 6.E, v
podvl. št. 2674/6, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice, izdalo sklep Dn št. 497/2002 z
dne 1. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 778/71 z dne 13. 11. 1971,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Andoljšek Emo
ter Marijo, Tolstojeva 6, kot kupovalkama, za
garsonjero 5b/PT v stanovanjskem objektu
G-2 ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc. št.
410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik, z neto
površino po merah v glavnem projektu, in
sicer dnevno sobo, kuhinjo v 23,9 m2, kopalnico, stranišče 3,8 m2, predsobo 4,3 m2, balkon 5,9 m2, ozimnico 2,1 m2, v skupni izmeri
40 m2, za kupnino v znesku 88.000 DIN;
– darilne pogodbe, sklenjene dne 19. 11.
1973, med Andoljšek Marijo, roj. 2. 4. 1941,
Tolstojeva 6, Ljubljana, kot darovalko in Andoljšek Emo, roj. 7. 5. 1939, Tunjiška 2 b,
Kamnik, kot obdarovanko, za solastniški
delež do 1/10 za nepremičnino, stanovanje – garsonjero 5 b/PT z neto površino
40 m2 (dnevna soba s kuhinjo, kopalnica,
stranišče, predsoba, balkon in ozimnica), ki
se nahaja v stanovanjskem objektu G-2 ob
Tunjiški cesti v Kamniku, stoječ na parcelah
št. 397/33 in 397/32, vse k.o. Kamnik;
– menjalna pogodba z dne 7. 7. 1982,
med Stres Doro, Tunjiška c. 2B, Kamnik,
roj. 25. 1. 1933, ki z doplačilom v znesku
138.855,39 DIN menja svojo garsonjero v
pritličju stanovanjskega bloka G-2 (parc.
št. 410/1, 397/32 in 397/33, k.o. Kamnik)
na Tunjiški c. 2B v Kamniku, s stanovanjsko površino 40 m2, s Kogovšek Andrejem,
Struževo 56, roj. 25. 11. 1935, ki je lastnik
dvosobnega stanovanja št. 8, v prvem nadstropju stanovanjskega stolpiča (parc. št.
946/9, k.o. Kranj) v Kranju, Mlakarjeva 24, s
stanovanjsko površino 51,45 m2. Stres Dora
tako postane lastnica dvosobnega stanovanja v Kranju, Mlakarjeva 24, ki je bilo doslej
last Kogovšek Andreja, kateremu za protivrednost daje svojo garsonjero v Kamniku,
Tunjiška c. 2B, in še znesek 138.855,39
DIN. Kogovšek Andrej pa postane lastnik
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garsonjere v Kamniku, Tunjiška cesta 2B, ki
je bila doslej last Stres Dore;
– menjalne pogodbe z dne 11. 8. 1982,
med Puntar Borutom, Ljubljana, Pohorskega
bataljona 38, roj. 7. 8. 1922, ki menja svojo
eno nerazdelno polovico hiše in zemljiška v
Kranju, Struževo 50 (vlož. št. 77, parc. št.
55/4 in 55/5, k.o. Kranj) ter Kogovšek Andrejem, Kranj, Struževo 56, roj. 25. 11. 1935, ki
menja svojo garsonjero v pritličju stanovanjskega bloka G-2 (parc. št. 410/1, 397/33 in
397/32, k.o. Kamnik) na Tunjiški cesti 2b v
Kamniku, tako da Puntar Borut postane lastnik garsonjere na Tunjiški 2 b v Kamniku,  
ki je bila doslej last Kogovšek Andreja, ta pa
postane lastnik ene nerazdeljene polovice
hiše in zemljišča v Kranju, Struževo 50, ki je
bila doslej last Puntar Boruta;
– pogodba o priznanju lastninske pravice
z dne 16. 8. 1984, med Bredo Murnik, roj.
Puntar, dne 10. 7. 1924, stan. Tunjiška 2 b,
Kamnik, začasno Monza, Via Mitteo de Campione 9, Italija, jugoslovanska državljanka, za
stanovanje Tunjiška c 2/b, Kamnik,
– kupoprodajne pogodbe sklenjene dne
19. 6. 1990, med Bredo Murnik, Via Mitteo da Campione 9, Italija, kot prodajalko
in Kovačevič Bogdanom, Jarška 14, Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero v izmeri
39,80 m2, v stanovanjskem bloku Tunjiška
2/b, Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Marije Škofic, Tunjiška 2/b,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 5. 7. 2006
Dn 180/2006
Os-22661/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mlakar Marije in Praznik Janeza, oba Suhadole
64, Komenda, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 699/3, travnik v izmeri 268 m2, stavba v izmeri 95 m2,
vpisani v vl. št. 84, k.o. Suhadole, na ime
predlagateljev, izdalo sklep Dn št. 180/2006
z dne 15. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe, sklenjene dne 19. 6.
1975, med Letnar Cirilom, roj. 10. 2. 1928,
Kamniška 2, Preserje, Radomlje, prej Preserje 2, Letnar Metodom, roj. 10. 2. 1928,
Homec, Bolkova 55, Radomlje, prej Homec
99, Letnar Alojzom, roj. 7. 9. 1920, Ulica OF
6, Mengeš, Letnar Jožetom, roj. 16. 4. 1930,
Vir, Zrinjskega 1, Domžale, prej Vir, Bukovčeva 71 in Letnar Stanislavo, roj. 20. 6.
1924, Homec, Bolkova 41, Radomlje, prej
Homec 15, kot prodajalci ter Lukač Antonijo,
roj. Kotar 5. 5. 1910, vdova Praznik, Kranjska 4, Kamnik, kot kupovalko, za parc. št.
699/3, zgradba v izmeri 95 m2 in travnik v
izmeri 268 m2, vpisano v vl. št. 84, k.o. Suhadole, za kupnino 10.000 DIN;
– darilne pogodbe, sklenjene dne 14. 10.
1980, med Lukač Antonijo, roj. Kotar 5. 5.
1910, vdovo Praznik, Kranjska 4, Kamnik,
kot darovalko in Praznik Janezom, roj. 16. 5.
1942, Ljubljana, Medvedova 2, ter Mlakar
Marijo, roj. Hudovernik 17. 12. 1928, Lju-
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bljana, Gotska 11, kot obdarjenca, za parc.
št. 699/3, zgradba v izmeri 95 m2 in travnik 268 m2, vknjižena pod vl. št. 84, k.o.
Suhadole, vrednost nepremičnine znaša
50.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Mlakar Marije in Praznik Janeza,
oba Suhadole 64, Komenda.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 7. 2006
Dn 194/2006
Os-23573/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cocej Bernarde, Groharjeva 8, Kamnik, ki jo
zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova
8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
na pritličnem dvoinpolsobnem stanovanju
z balkonom, z oznako 31, v skupni izmeri 69,90 m2 in klet z oznako 31, v izmeri
3,90 m2, na naslovu Matije Blejca 16, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1471/32, k.o.
Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn št. 194/2006 z dne 20. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – za pogodbo
o prodaji z dne 11. 11. 1991, sklenjeno med
IP Alprem, p.o. Kamnik, Usnjarska 9, kot
prodajalcem in Potočnik Veroniko, Ul. Matije
Blejca 16, Kamnik, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje v pritličju stanovanjske zgradbe
z naslovom Ul. Matije Blejca 16, Kamnik, na
parc. št. 1240/4, k.o. Podgorje ter obsega
dve sobi v izmeri 12,48 m2, kuhinjo v izmeri
20,95 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,56 m2,
predsobo v izmeri 5,37 m2, drugo v izmeri
5,24 m2 in 1,95 m2 ter pomožne prostore v
izmeri 1,95 m2, s skupno površino 66,30 m2,
za kupnino 1,276.102,60 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Veronike Potočnik, Matije Blejca
16, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 3045/2005
Os-23574/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žura
Milene, Groharjeva 8, Kamnik, ki jo zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8/a,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na
enoinpolsobnem stanovanju z balkonom, v
tretjem nadstropju z oznako 53, v skupni
izmeri 52,60 m2 in klet z oznako 53, v izmeri
3,60 m2, na naslovu Groharejva 8, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 1471/23, k.o. Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep Dn št.
3045/2005 z dne 20. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– za pogodbo št. 388/82 z dne 10. 5.
1982, sklenjeno med SGP Graditelj p.o. Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Ja-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šar Sezairom in Jašar Silvo, oba Ljubljana,
Novo Polje, Cesta X/67, za enoinpolsobno
stanovanje z oznako 1×/III. nadstropje - severno stopnišče, v stanovanjskem bloku B-6
Bakovnik jug Kamnik, na parc. št. 1247/1
in 1251/1, k.o. Podgorje; stanovanje obsega predporostor 3,20 m2, kopalnico, WC
4,28 m2, bivalno kuhinjo 22,47 m2, spalnico
19,54 m2, loggio 1,76 m2 in kletno shrambo
brez izmere, skupaj 51,26 m2, za kupnino
1,297.156,10 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9.
1985 sklenjene med Jašar Sezairom in Jašar Silvo, Groharjeva 8, Kamnik, kot prodajalcema ter Pišek Metko, Borsetova 4,
Ljubljana, kot kupcem, za enoinpolsobno
stanovanje 1×/III. nadstropje, severno stopnišče v neto površini 51,26 m2, v stanovanjskem objektu B-6 Bakovnik jug Kamnik,
parc. št. 1247/1 in 1251/1, k.o. Podgorje, za
kupnino 4,900.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Žura Milene, Groharjeva 8,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 2936/2005
Os-23575/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gumiks Trgovinsko podjetje d.o.o., Kamnik, ki
ga zastopa SGP Graditelj splošno gradbeno podjetje d.d., Maistrova 7, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na posameznem
delu stavbe št. 104.E v izmeri 28,87 m2 –
poslovni prostor L15, ki se nahaja v stavbi
z identifikacijsko št. 9635, z naslovom Ljubljanska cesta 3/d, Kamnik, ki stoji na parc.
št. 766/11, k.o. Kamnik, vpisani v podvl. št.
2788/104, k.o. Kamnik, na ime predlagatelja
izdalo sklep Dn št. 2936/2005 z dne 19. 6.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe št. L15/02/B5
z dne 4. 12. 2002, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 9. 2005, sklenjene med
SGP Graditelj d.d., Maistrova 7, Kamnik,
kot prodajalcem in Gumiks Trgovinsko podjetje d.o.o., Podgorje 120, Kamnik, kot kupcem, za poslovni prostor L15-LJ v izmeri
28,87 m2, z lokacijo poslovnega prostora na
nivoju Ljubljanske ceste v osrednjem delu
objekta, parc. št. 766/11, k.o. Kamnik, za
ceno 6,713.180,60 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Gumiks Trgovinsko podjetje
d.o.o. Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 3047/2005
Os-23577/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v

zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Drolc
Romana, Groharjeva 8, Kamnik, ki ga zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova
8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
na trisobnem stanovanju z balkonoma, v
četrtem nadstropju z oznako 59, v skupni
izmeri 97,30 m2 in klet z oznako 59 v izmeri
4,90 m2, na naslovu Groharjeva 8, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 1477/29 k.o. Podgorje, na ime predlagatelja izdalo sklep Dn št.
3047/2005 z dne 20. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– za pogodbo št. 396/82 z dne 31. 5.
1982, za dvosobno stanovanje z oznako
6×/IV. nadstropje severno stopnišče - stan.
blok B-6 Bakovnik jug Kamnik, parc. št.
1241/1, 1251/1, k.o. Podgorje; stanovanje obsega predprostor 5,94 m2, kopalnico, WC 5,16 m2, bivalno kuhinjo 13,28 m2,
predsobo 3,76 m2, dnevno sobo 16,70 m2,
spalnico 13,54 m2, loggio 1,76 m2, loggio
2,80 m2 in kletno shrambo brez izmere, skupaj 63,04 m2, za kupnino v znesku
1,562.761,60 DIN;
– za prodajno pogodbo z dne 10. 6.
1986, sklenjeno med Pompe Olgo preje Sitar, Groharjeva 8, preje Kamnik, Kidričeva
15, kot prodajalko in Sedmak France roj.
1962 ter Sedmak Brigito roj. 1962, oba Streliška 14, Kamnik, kot kupcema, za dvosobno svetovanje z oznako 6×/IV, nadstropje
– severno stopnišče v stanovanjskem bloku
B-6 Bakovnik jug Kamnik, parc. št. 1241/1,
1251/1, k.o. Podgorje, s hišno oznako Groharjeva 8, Kamnik, za kupnino v znesku
4,500.000 DIN;
– za prodajno pogodbo z dne 25. 11.
1988, sklenjeno med Sedmak Francijem
roj. 1962 in Sedmak Brigito roj. 1962, oba
Streliška 14, Kamnik, kot prodajalcema ter
Drolc Romanom, roj. 1964, Češnjice 2, Laze
v Tuhinju, kot kupcem, za dvosobno stanovanje z oznako 6×/IV. nadstropje – severno
stopnišče v stanovanjskem bloku B-6 na
Bakovniku, Groharjeva 8, parc. št. 1241/1 in
1251/1, k.o. Podgorje, za kupnino v znesku
107,331.038 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Drolc Romana, Groharjeva 8,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 3046/2005
Os-23579/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelenko Stanislave, Groharjeva 8, Kamnik, ki
jo zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na enosobnem stanovanju z balkonom,
v drugem nadstropju z oznako 45, v skupni
izmeri 39,90 m2 in klet z oznako 45, v izmeri
3,30 m2, na naslovu Groharejva 8, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 1471/35, k.o. Podgorje, na predlagateljico izdalo sklep Dn št.
3046/2005 z dne 20. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – za pogodbo
o prodaji stanovanja z dne 12. 1. 1993,
sklenjeno med kemijsko industrijo Kamnik,
Fužine 9, kot prodajalcem in Jelenko Stan-
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ko, Groharjeva 8, Kamnik, kot kupcem, za
enosobno stanovanje št. 45, v drugem nadstropju v stanovanjski hiši Groharjeva 8, Kamnik. Stanovanje obsega kuhinjo 12,99 m2,
sobo 15,21 m2, sobo brez izmere, kopalnico
+ WC 4,63 m2, predsobo 3,26 m2, teraso
1,79 m2, ložo 0,36 m2, shrambo brez izmere
in klet 1,64 m2, skupaj 39,90 m2, za kupnino
1,340.425,50 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Jelenko Stanislave, Groharjeva 8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 2960/2003
Os-23583/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janice Šest, Kranjska c. 3 c, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanju št. 17, v stanovanjski stavbi Kranjska
c. 3 c, Kamnik, v podvl. št. 2830/17, k.o.
Kamnik, na ime predlagateljice, izdalo sklep
Dn št. 2960/2003, z dne 26. 6. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 595/4, sklenjene dne 5. 6.
1974, med SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in Vido ter Petrom Leskovarjem,
Ljubljana, Peričeva 28, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje v drugem nadstropju
v izmeri 71,94 m2 ter garažnim boksom št.
76, za kupnino 250.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
12. 4. 1980, med Ilse Schlossnickel, kot
prodajalko in Golob Jano, Bergantova ul. 8,
Kamnik, kot kupovalko,
– listine o prenosu lastništva med Vido
in Petrom Leskovarjem, Ljubljana, Peričeva
28, kot prodajalcema ter Križnik Francem,
Kranjska c. 3/c, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje v drugem nadstropju v izmeri
71,94 m2 in garažnim boksom št. 76.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Janice Šest, Kranjska c. 3 c,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 2238/2005
Os-23584/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Debeljak Ivana, Gmajnica 60, Komenda, za
vknjižbo lastninske pravice na trisobnem stanovanju v zgradbi Kranjska pot 1, Komenda,
na parc. št. 16/1, vl. št. 735, k.o. Kaplja vas,
na ime predlagatelja, izdalo sklep Dn št.
2238/2005 z dne 19. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 7. 11.
1991, št. 187-I/91, sklenjene med Občino
Kamnik, po pooblastilu Stanovanjsko in ko-

munalno gospodarstvo SKG Kamnik p.o.,
Steletova 8, Kamnik, kot prodajalcem in
Kern Angelo, Kranjska pot 1, Komenda, kot
kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši
Kranjska pot 1, Komenda, parc. št. 16/1,
k.o. Kaplja vas. Stanovanje obsega sobo
12,41 m2, sobo 17,16 m2, sobo 17,16 m2,
kuhinjo 4,08 m2, shrambo 1,94 m2, kopalnico z WC 5,94 m2, predsobo 4,45 m2, teraso
3,60 m2, klet 8,60 m2, skupaj 75,30 m2, za
kupnino v znesku 997.961 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Debeljak Ivana, Gmajnica 60,
Komenda.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
dn 2934/2005
Os-23585/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Grohar
Dejana, Britof 296, Kranj, ki ga zastopa SGP
Graditelj splošno gradbeno podjetje d.d.,
Maistrova 7, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na posameznem delu stavbe
št. 96.E v izmeri 84,15 m2 – poslovni prostor
L8, ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko
št. 9635, z naslovom Ljubljanska cesta 3/d,
Kamnik, ki stoji na parc. št. 766/11, k.o. Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2788/96, k.o.
Kamnik, na ime predlagatelja izdalo sklep
Dn št. 2934/2005 z dne 19. 6. 2006 za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. L8/98/B5 z dne 15. 8.
1998, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
22. 9. 2005, sklenjene med SGP Graditelj
d.d., Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem
in Foto Grohar Šutna 72, Kamnik, kot kupcem, za poslovni prostor št. L8 v izmeri
75,90 m2, na nivoju Ljubljanske ceste – severnem delu bodočega objekta, stoječega
na parc. št. 766/1, 766/8 in 764/8, k.o. Kamnik, za ceno 15,329.553,75 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Grohar Dejana, Britof 296, Kranj.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 2399/2005
Os-23586/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Podlogar-Čebulj Alenke, Tbilisijska 48, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika, Steletova 8, za vknjižbo
lastninske pravice na pritličnem enosobnem
stanovanju z balkonoma, z oznako 32, v
skupni izmeri 46,20 m2 in klet z oznako 32,
v izmeri 2,90 m2, na naslovu Groharjeva
8, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1477/2,
k.o. Podgorje, na ime predlagateljice, izdalo sklep Dn št. 2399/2005 z dne 19. 6.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne li-
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stine – pogodbe št. 405/82 z dne 18. 10.
1982, sklenjene med SGP Graditelj p.o. Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Kette
Lidijo ter Vjekoslavom, Zagreb, Rebar 27,
kot kupcema, za enosobno stanovanje z
oznako 6xx/T - sev. stopnišče, stanovanjski
blok B-6, Bakovnik jug, Kamnik. Stanovanje obsega: predprostor 3,20 m2, kopalnico,
WC 4,31 m2, bivalno kuh. 16,70 m2, spalnico 15,07 m2, loggio 1,76 m2, loggio 2,80 m2,
kletno shrambo 2,80 m2, skupaj 43,84 m2,
za kupnino 1,131.986,05 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Podlogar-Čebulj Alenke, Tbilisijska 48, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 2669/2005
Os-23587/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fehma Osmanovića, Ljubljanska c.
1/č, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini ident. št. 10.E, enosobno stanovanje št. 10, v stanovanjski stavbi Ljubljanska c. 1/č, Kamnik v podvl. št.
2801/11, k.o. Kamnik, na ime predlagatelja,
izdalo sklep Dn št. 2669/2005 z dne 29. 6.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – listine o prenosu lastništva med
SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in
Babačić Čerimom, Ribji trg 7, Ljubljana, kot
kupcem, za enosobno stanovanje v objektu
Ljubljanska c. 1/č, Kamnik, stoječem na
parc. št. 318/1, k.o. Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Fehma Osmanovića.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 26269/2004
Os-18036/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Davorke Bojt, Fabianijeva 47, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vis lastninske pravice na dvosobnem stanovanju številka 8, v 2. nadstropju in
pomožnim prostorom številka 8 v kleti, oboje
Fabianijeva 47, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka 2845/43, z identifikatorjema
83.E in 84.E, katastrska občina Bežigrad,
dne 7. 4. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 11. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem podjetjem Pletenina, proizvodnja
trikotažnih izdelkov p.o., Ljubljana, Zaloška
cesta 14, ki jo zastopa v.d. generalnega direktorja Dušan Čater in kupovalko Davorko
Bojt, Fabianijeva 47, Ljubljana, za dvosobno
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stanovanje v drugem nadstropju večstanovanjske hiše Fabianijeva 47, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 12. 6. 2006
Dn 29285/2004
Os-18037/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mateja Hašaja, Pečarovci 35a, Mačkovci in
Helene Rakovec, Novakova 1, Ormož, ki
ju zastopa Andreja Bercieri, odvetnica v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičini: trisobnem stanovanju št. 10, v
3. nadstropju stanovanjske stavbe Šišenska
cesta 9a, v izmeri 87,73 m2, z identifikacijsko številko dela stavbe, šifra katastrske
občine 1739, številka stavbe v okviru katastrske občine 3198, številka dela stavbe 47,
vpisane v vložku št. 4505/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 15. 3. 2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 05/2-36/78-63 z dne 23. 6.
1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana-Center, zastopanem
po Zavodu za stanovanjsko gospodarstvo
in poslovne prostore, Kersnikova 6, ki ga
zastopa direktor Marko Rainer, kot prodajalcem in dr. Milanom Dimitrijevičem, Šišenska
3, Ljubljana, kot kupcem, za triinpolsobno
stanovanje št. 10, v III. nadstropju, blok A,
severni vhod, v izmeri 87,73 m2, s centralno
kurjavo in pripadajočimi pritiklinami v stanovanjski stavbi v Šišenski ul. št. 3 (sedaj
Šišenska 9a), Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic,
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 6. 2006
Dn 17611/2001
Os-22673/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stevana Markoviča, Goriška ul. 63, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju – dve sobi št. 38 v V. nadstropju,
Goriška ul. 63, Ljubljana, v izmeri 20,07 m2,
z identifikatorjem 75.E in pomožni prostor
– kletni prostor št. 38, Goriška ul. 63, Ljubljana, v izmeri 4 m2, z identifikatorjem 76.E,
vpisani v odvložek št. 4392/39, k.o. Zgornja
Šiška, 22. 3. 2006 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 20. 10. 1975,
sklenjene med Andrašem Molnarjem, Goriška 63, Ljubljana, kot prodajalcem in Borivojem Durmiševićem, roj. 5. 6. 1949, Studenec
C. V, blok 9, Ljubljana - Polje, kot kupcem,
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za stanovanje v V. nadstropju v bloku Goriška ul. 63, Ljubljana, ki obsega dve sobi
v izmeri 20,07 m2, h kateremu pripada drvarnica (pomožni prostor) v izmeri 2 m2, k
temu stanovanju pripada še trajna pravica
uporabe stopnišč, pripadajočega podstrešja
in vseh ostalih skupnih prostorov, zlasti pravica uporabe kopalnice in stranišča v istem
nadstropju ter pralnice in sušilnice, in ki leži
na parc. št. 2116, vpisani v vl. št. 1992, k.o.
Zgornja Šiška;
– kupne pogodbe z dne 4. 10. 1982, sklenjene med Borivojem Durmiševićem, roj.
5. 6. 1949,  Goriška 63, Ljubljana, kot prodajalcem in Nevenko Blagojevič, roj. 10. 3.
1954, Zgornje Gameljne 58, Šmartno pod
Šmarno Goro, kot kupcem, za stanovanje v
V. nadstropju v bloku Goriška ul. 63, Ljubljana, ki obsega dve sobi v izmeri 20,07 m2, h
kateremu pripada drvarnica (pomožni prostor) v izmeri 2 m2, k temu stanovanju pripada še trajna pravica uporabe stopnic, pripadajočega podstrešja in vseh ostalih skupnih
prostorov, zlasti pravica uporabe kopalnice
in stranišča v istem nadstropju ter pralnice in
sušilnice, in ki leži na parc. št. 2116, vpisani
v vl. št. 1992, k.o. Zgornja Šiška;
– kupne pogodbe z dne 30. 6. 1986,
sklenjene med Nevenko Blagojevič, roj.
10. 3. 1954, Goriška 63, Ljubljana, kot prodajalcem in Nado Blagojevič, roj. 22. 10.
1956, Goriška 63, Ljubljana, kot kupcem,
za stanovanje v V. nadstropju v bloku
Goriška ul. 63, Ljubljana, ki obsega dve
sobi v izmeri 20,07 m2, h kateremu pripada drvarnica (pomožni prostor) v izmeri
2 m2, k temu stanovanju pripada še trajna
pravica uporabe stopnišč, pripadajočega
podstrešja in vseh ostalih skupnih prostorov, zlasti pravica uporabe kopalnice in
stranišča v istem nadstropju ter pralnice
in sušilnice.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 67. 2006
Dn 3953/2002
Os-22676/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Martine Terezije Orožen, Šišenska cesta 2, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko številko 06004/059 v izmeri 63,45 m2
in pomožnem prostoru z identifikacijsko
številko 06004/060 v izmeri 2,25 m2, oboje posamezni del stavbe na Šišenski cesti
2, Ljubljana, ki stoji parcelni številki 519/3,
katastrska občina Zgornja Šiška, dne 21. 6.
2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka
29, v 4. nadstropju z identifikacijsko številko
06004/59 in pomožnega prostora z identifikacijsko številko 06004/060, oboje Šišenska
cesta 2, Ljubljana, vložek številka 4463/1,
parc. št. 519/3, katastrska občina Zgornja
Šiška, ki je bila sklenjena med prodajalcem
Mestno občino Ljubljana in kupcem Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2006
Dn 3505/2004
Os-22735/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Grgič
Teodorja, Bobenčkova 1/A, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažo z identifikatorjem 7.E, vpisano v podvložek številka
3937/7, v katastrski občini Zgornja Šiška,
dne 19. 5. 2006, pod opr. št. Dn 3505/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji garaže št. 7, v pritličju večstanovanjske hiše na Celovški cesti
103, Ljubljana, v izmeri 11 m2, podvl. št.
39737/7, parc. št. 772/3, k.o. Zgornja Šiška,
ki je bila sklenjena med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš občine Ljubljana - Šiška in
Kreditno banko in hranilnico Ljubljana,
– pogodbe o prenosu investitorstva št.
2287 z dne 21. 6. 1966, ki sta jo sklenila
Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, Šubičeva 2, ki jo zastopa generalni direktor
Andrej Perko, in Lavrenčič Marko, Celovška
c. 85, Ljubljana, za garažo ob cesti Na jami v
stolpnici garsonier, ki stoji na parc. št. 272/2,
k.o. Zgornja Šiška, boks 7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 26309/2004
Os-22745/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Bojana Nemca,
Maroltova 11, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju številka 1 v pritličju, s shrambo št. 11/1 v kleti, Maroltova 11, Ljubljana, z identifikatorjem 101.E,
vpisanim v podvložek št. 2910/28, v katastrski
občini Stožice, dne 31. 5. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 29. 5.
1985, med prodajalcema Iztokom Paulinom in
Vesno Paulin ter kupcema Bojanom Nemcem
in Ksenijo Nemec, za stanovanje št. 1 v pritličju, Ulica narodne zaščite 9, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 981/1, 981/2, 980/1, 980/2, 978/1,
978/2 in 979, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 9969/2004
Os-23590/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje
Rus Makovec, Tugomerjeva 2, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – trisobnem stanovanju s kabinetom
št. 12, v II. nadstropju, s kletno shrambo št.
12, Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana, v izmeri 82 m2, vpisani v podvložek št. 4506/16,
z identifikatorjem 12.E, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 17. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 9969/2004 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 28. 10. 1987,
sklenjene med Miloševič Romeom, Ul. Jugoslavanske ljudske armade št. 5, Koper,
kot darovalcem in ned. Perko Petro, ki jo
zastopa mati Jelka Miloševič Perko, obe
Dolenja vas št. 78, Cerknica, kot obdarjenko, za 1/2 stanovanja v stanovanjski
stolpnici ST-1 ob Celovški cesti, Tugomerjeva ulica v Ljubljani, ki stoji na zemljišču
parc. št. 557/1, 557/3 in 557/4, vse k.o.
Zg. Šiška.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2006
Dn 3737/2001
Os-23600/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Jazbec Juvanc, Šarhova 30, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini – garažnem boksu v pritličju
desno št. 102, v izmeri 12,48 m2, z identifikatorjem 60.E, Ulica Pohorskega bataljona, Ljubljana, vpisanem v podvložek št.
1437/60, v katastrski občini Brinje I, dne
27. 7. 2006, pod opr. št. Dn 3737/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana, Vojkova 1, kot prodajalcem in Čepin Slavkom, Hubadova 20,
Ljubljana, za garažni boks št. 102, v objektu
A, na Soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, ki stoji
na parceli št. 246/3, k.o. Brinje;
– pogodbe, ki je pravni temelj prenosa
lastninske pravice med Čepin Slavkom in
Bardutzky Bredo.
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 8. 8. 2006
Dn 13874/2002
Os-23601/06
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni

Št.

zadevi predlagateljev Dekleva Saše in
Bojane, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, ki
ju zastopa pooblaščenka Lucija Burger,
Žaucerjeva 2a, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 72 v 11. nadstropju, z identifikatorjem 80.E in pomožnim prostorom z
identifikatorjem 81.E, na naslovu Pavšičeva
6, Ljubljana, v izmeri 90,90 m2, vpisanim pri
podvložku št. 791/40, k.o. Zgornja Šiška,
dne 3. 4. 2006 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
ST-4/72 z dne 24. 6. 1970, med Gradbenim
podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova
5, ki ga zastopa gl. direktor Škerl Marko
in kupcema Dekleva Sašom ter Dekleva
Bojano, oba stanujoča Poljane I. Ljubljana,
za triinpolsobno stanovanje št. 72, v stanovanjski stolpnici ST-4 v Pavšičevi ulici 6 v
Ljubljani, z oznako D in površino 89,05 m2,
v XI. nadstropju.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2006
Dn 1135/2006

Os-22649/06

Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 6. 2006, Dn št. 1135/2006, začel postopek izbrisa stare hipoteke, vložene dne
25. 8. 1970, pod Dn št. 670/70, zaradi posojilne terjatve v višini 3.000 DIN s pp., v
korist upnika Tovarne usnjarskih in čevljarskih strojev Kostroj, Slovenske Konjice ter
postopek izbrisa stare hipoteke, vložene
dne 6. 12. 1974, pod Dn št. 1036/74, zaradi
posojilne terjatve v višini 25.000 DIN s pp.,
v korist upnika Tovarne strojev in plastičnih
izdelkov Kostroj, Slovenske Konjice, obe
vknjiženi pri nepremičninah, parc. št. 668,
666/1 in 666/2, vpisanih v vl. št. 175, k.o.
Škalce.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi v
treh mesecih od objave oklica vložita ugovor
proti izbrisu vknjižene hipoteke, v kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 7. 2006
Dn 3206/2005

Os-23602/06

Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Aleksandra Miklavžine z Vrhnike, Poštna ulica 5, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 14/74 z dne
17. 10. 1974, sklenjene med Industrijo usnja
Vrhnika – TOZD Igrad Gradbeništvo Vrhnika, kot prodajalcem in Ružo Leban, Ruska
13, Ljubljana, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 7.
1984, sklenjene med Ružo Lamut z Vrhnike, Na Klisu B1, kot prodajalko ter Marjeto
in Marjanom Zajcem iz Bevk 111, Vrhnika,
kot kupcema,
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za nepremičnino, stanovanje št. 25, v
IV. nadstropju v izmeri 48,25 m2, na Vrhniki,
Na Klisu B1 (sedaj Poštna ulica 5, Vrhnika,
identif. št. 25.E oziroma 2002 967 25). Stanovanje je vpisano v podvložku št. 4088/26,
k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Aleksandra Miklavžine, roj. 2. 10.
1964, Poštna ulica 5, Vrhnika, na podlagi
teh in nadaljnjih pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 8. 2006
Dn 3162/2005
Os-22668/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Jasmine Arambašić, Poštna ulica 7A, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4. 1973, sklenjeno
med Gradbenim industrijskim podjetjem
Igrad Vrhnika, kot prodajalcem in Industrijo
usnja Vrhnika, kot kupcem ter menjalne pogodbe z dne 28. 11. 1980, sklenjene med
IUV – TOZD Usnjarna Vrhnika ter Nenadom Markoviće z Vrhnike, Gradišče S-4,
za nepremičnino, stanovanje št. 12 v izmeri
33,66 m2, v stanovanjskem bloku Klis C-2,
Vrhnika, stoječem na delih parc. št. 802,
2089/1, 2088 in 2087/1, k.o. Vrhnika (sedaj
Poštna ulica 7A, Vrhnika, identif. št. 12.E,
2002-736-12).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jasmine Arambašič, Poštna ulica 7A, Vrhnika, na podlagi teh in nadaljnjih
pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 7. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 06/00001
Os-24737/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnice Sava Trade d.d., Ljubljana, cesta v Mestni log 90, Ljubljana, proti
dolžniku Kegel Jakobu, prej Miklošičeva
1A, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 1,157.114,50 SIT s
pp, sklenilo:
dolžniku Kegel Jakobu, prej Miklošičeva
ulica 1A, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Branko Rožman, Černelčeva cesta 3a, Brežice.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 8. 2006
I 2003/00102
Os-24739/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, proti dolžniku Gregorju
Liparju, prej Slomškova ulica 11, Brežice,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 87.275 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Gregorju Liparju, prej Slomškova ulica 11, Brežice, sedaj neznanega
prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Danico Kostevc, Pod obzidjem 26,
Brežice.
Začasna zastopnico bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 8. 2006
P 461/2005
Os-24114/06
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 461/2005 z dne 16. 8. 2006, toženi
stranki postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Jurija Muniha, Trg Brolo 2, Koper.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP, ki določa,
da sodišče postavi začasnega zastopnika,
če je prebivališče tožene stranke neznano,
pa tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2006
I 2005/00013
Os-23620/06
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Porsche Kredit in Leasing
SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p., d.n.o., iz Ljubljane, proti
dolžniku Vidic Danijelu, Postojnska ulica
15, Izola (Ulica Lojzeta Hrovata 5, Kranj),
zaradi izterjave 3,602.893,70 SIT s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Vidic Danijelu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 2005/00013
postavi odvetnik Davorin Krajnc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 7. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Oklici dedičem
D 494/2002
Os-1998/06
Rota Dominik iz Šekov, Gračišče, je dne
16. 12. 1939 umrl in ni zapustil oporoke. Do
dediščine imata pravico dediča Rota Jožef
in Rota Antonija.
Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedičema je postavljena za skrbnico Albina Markežič, Vojkova 14/c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 1. 2006
D 174/2001
Os-2000/06
Kozlović Mauro od Antona, iz Ankarana,
Jadranska cesta 27, je dne 15. 3. 2001 umrl
in ni zapustil oporoke. Do dediščine imajo
pravico Kozlovič Alida, Kozlovič Alba in Kozlovič Bruno.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dedičem je postavljena za skrbnico Albina Markežič, Vojkova 14/c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2006
II D 194/2006
Os-22499/06
Krajnc Gorazd, roj. 15. 1. 1949, umrl
7. 1. 2006, nazadnje stan. Tugomerjeva 46,
Ljubljana, je umrl brez oporoke, zaradi česar sledi zakonito dedovanje. Sodišču niso
znani vsi dediči, zato poziva vse morebitne dediče, da v roku enega leta od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in tega oklica, priglasijo svojo pravico do
zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 08676/2006
Rg-22644/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Stadion, družba
za izgradnjo stadiona, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Katarina Benedik iz Ljubljane, Dalmatinova 5,
objavlja sklep:
družba Stadion, družba za izgradnjo
stadiona, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljublja-

na, reg. št. vl. 1/35595/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z
dne 17. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 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 31. 7. 2006
Srg 1133/2006
Rg-23609/06
Družba MU-ROS Commerce, trgovska
družba d.o.o., Puškinova 4, Maribor, reg.
št. vl. 1/7744/00, katere družbenika sta Musemić Vasva in Musemić Himzo, oba Hrastin prilaz 2, Zagreb, Republika Hrvaška,
po sklepu družbenikov družbe z dne 11. 7.
2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikov sta prevzela Musemić
Vasva in Musemić Himzo.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 2006
Srg 1677/2006
Rg-24113/06
Družba EC Plus, družba za ekonomske
in druge poslovne storitve d.o.o., Partizanska cesta 30/IV, Maribor, reg. št. vl.
1/2089-00, katere družbenik je Praznik Bojan, Slovenska 35, Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne 10. 7. 2006, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Praznik
Bojan.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 8. 2006
Srg 1723/2006
Rg-24953/06
Družba Kovinotehna Les, lesna družba d.o.o., Partizanska 100, 2317 Oplotnica, reg. št. vl. 1/4051/00, katere družbenik
je Overles, proizvodnja stavbnega pohištva
d.o.o., Partizanska cesta 100, 2317 Oplotnica, po sklepu družbenika družbe z dne
24. 8. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Overles, pro
izvodnja stavbnega pohištva d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2006
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Preklici
Štampiljke preklicujejo
KVIK d.o.o., Zaloška cesta 185,
Ljubljana-Polje, štampiljko okrogle oblike,
zelene barve, na vrhu napis KVIK d.o.o.,
spodaj LJUBLJANA, v sredini podoba želve
in označena s številko 2 pod podobo želve.
gne-235067
LM TRADE d.o.o., Trnoveljska cesta 2f,
Celje, štampiljko z napisom BAM GUITAR
CENTER PE CELJE, Trnoveljska cesta
2f LM TRADE d.o.o. Trnoveljska cesta 2f,
SI-3000 CELJE. gnr-235479

Priglasitvene liste preklicujejo
Ravimpex d.o.o., Industrijska cesta
7, Nova Gorica, obrtno dovoljenje, št.
004776/3054/00-47/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnb-235495

Potne listine preklicujejo
Bezjak Iztok, Plešivec 039, Velenje,
potni list, št. P01147252, izdala UE Velenje.
gnc-235419
Božinović Maja, Čateška ulica 030,
Brežice, potni list, št. P00442855, izdala UE
Brežice. gng-235665
Bursać Nikolina, Jenkova cesta 009,
Velenje, potni list, št. P00521176, izdala UE
Velenje. gnb-235670
Čargo Irena, Leskovška cesta 027,
Krško, potni list, št. P00855085, izdala UE
Krško. gny-235422
Gabrovšek Mojca, Za hribom 002,
Mengeš, potni list, št. P00205805, izdala
UE Domžale. gnb-235195
Gider Branko, Tišina 005B, Tišina, potni
list, št. P00293817, izdala UE Murska
Sobota. gnw-235674
Golob Sebastijan, Žabljek 022, Laporje,
potni list, št. P00194441, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnc-235669
Gomboši Tomaž, Gregorčičeva ulica 021,
Murska Sobota, potni list, št. P00487818,
izdala UE Murska Sobota. gnu-235201
Hočevar Sonja, Zelena pot 011,
Ljubljana, potni list, št. P00287045, izdala
UE Ljubljana. gnz-235671
Jerič Nevenka, Šolska ulica 029, Zgornja
Polskava, potni list, št. P00795885, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnd-235668
Jeromel Marjan, Velika Mislinja 030,
Mislinja, potni list, št. P01207103, izdala UE
Slovenj Gradec. gnz-235421
Klemenc Luka, Clevelandska ulica 015,
Ljubljana, potni list, št. P00576026, izdala
UE Ljubljana. gnx-235423
Kozjek Sebastijan, Trboje 027, Kranj,
potni list, št. P00744501, izdala UE Kranj.
gnv-235675
Lejić Maja, Ulica Vide Janežičeve 003,
Ljubljana, potni list, št. P00770823, izdala
UE Ljubljana. gnm-235209
Leskovšek Gregor, Poljanski nasip 028,
Ljubljana, potni list, št. P00577713, izdala
UE Ljubljana. gnq-235205

Marković Marijana, Križevniška ulica
008, Ljubljana, potni list, št. P00893695,
izdala UE Ljubljana. gnf-235666
Matjašič Miha, Šarhova ulica 032,
Ljubljana, potni list, št. P00328700, izdala
UE MNZ. gnn-235208
Miklič Matic, Vevška cesta 010, Ljubljana
– Polje, potni list, št. P00108875, izdala UE
Ljubljana. gnx-235198
Neuberger Lidijaernestina, Lubejeva ulica
005, Ljubljana, potni list, št. P00568788,
izdala UE Ljubljana. gno-235207
Ocepek Sara, Sveti Ivan 158, 52470
Umag, potni list, št. P01169526, izdala UE
Koper. gnt-235202
Ploj Denis, Zgornja Velka 044A, Zgornja
Velka, potni list, št. P00547926, izdala UE
Pesnica. gnv-235200
Sajovic Irena, Rojska cesta 014,
Domžale, potni list, št. P00718847, izdala
UE Domžale. gnc-235194
Simeunović Aleksandar, Zofke Kvedrove
ulica 008, Ljubljana, potni list, št. P00684031,
izdala UE Ljubljana. gnb-235420
Smole Franc, Glavarjeva cesta 014,
Komenda, potni list, št. P00049057, izdala
UE Kamnik. gny-235197
Sokot Vanja, Krčevinska ulica 079,
Maribor, potni list, št. P00674919, izdala UE
Maribor. gnz-235196
Sušnik
Anton,
KONSTANZ,
SIEBENBÜRGERSTR.
010
78467
ONSTANZ, potni list, št. P00932989, izdala
UE MZZ. gnp-235206
Šegatin Katja, Tomažičeva ulica 071,
Ljubljana, potni list, št. P00736314, izdala
UE Ljubljana. gns-235203
Škraban Anton, Plečnikova ulica 003A,
Murska Sobota, potni list, št. P00436919,
izdala UE Murska Sobota. gnw-235199
Špehar Valerija, Kočevska cesta 001,
Škofljica, potni list, št. P01109564, izdala
UE Ljubljana. gnu-235676
Tomc Gašper, Slovenska cesta 055C,
Ljubljana, potni list, št. P00607700, izdala
UE Ljubljana. gne-235667
Topolovec Teo, ZAGREB, PRUGOVEČKA
004, potni list, št. P00823572, izdala UE
Brežice. gnh-235664
Tuš Lidija, Prušnikova ulica 032, Maribor,
potni list, št. P00508635, izdala UE Maribor.
gnr-235204
Zdešar Ines, Hudovernikova ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00711935, izdala
UE Ljubljana. gnx-235673
Zupan Teja, Zasavska cesta 052, Kranj,
potni list, št. P00408392, izdala UE Kranj.
gny-235672

Osebne izkaznice preklicujejo
Ajnihar Marija, Pod Vrtačo 15, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000723163.
gnv-235179
Anžlovar Tadeja, Pri mostu 7, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000744937.
gne-235292
Avdić Fikret, Cesta revolucije 2/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001000564.
gnl-235235
Babac Anita, Škocjan 13, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001844038. gny-235272
Bac Lenarčič Janja, Prešernova cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001436926.
gnb-235370
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Balažič Irena, Bukovska vas 9/c,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001203066.
gnu-235176
Ban Eufemija, Dogoše,Ulica Kirbiševih
4/d, Maribor, osebno izkaznico, št.
000433946. gnl-235410
Banfić Jožef, Dobrava 10, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000237145. gni-235313
Bavcon Katja, Kromberk, Ulica Vinka
Vodopivca 117, Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 001848136. gnx-235598
Benčič Tomaž, Sv. Anton,Škofarji 9,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000291542. gnb-235270
Berdajs Rajko, Bogenšperk 1, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
001527510.
gnd-235243
Beriša Baškim, Za peklom 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001932649.
gns-235378
Bezjak Iztok, Plešivec 39, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001398555. gnn-235583
Bezjak Stanislav, Graje 29, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000706981. gnd-235293
Bogdan Marija, Murska ulica 115, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000706669.
gns-235403
Brajdič Zajko, Brezje 3, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001032387.
gnv-235600
Bratanović Rasim, Cesta v Laško 2/c,
Celje, osebno izkaznico, št. 001551007.
gnp-235306
Bratož Hinko, Gorkičeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000287189.
gnh-235364
Bregant Gaber, Hrušica 136, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
001051068.
gnh-235239
Bregantič Nikolaj, Gornje Cerovo 18,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 000380246.
gnx-235373
Brinovec Franc, Vodovodna cesta 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001076120.
gnq-235380
Brusnjak Barbara, Florjan 64, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
000935791.
gnc-235319
Cigale Frančiška, Tržaška cesta 116,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000605596.
gnb-235245
Cirkvenčič Tomaž, Bevkova ulica
1/a, Litija, osebno izkaznico, št. 001650587.
gnf-235241
Debelak Martin, Okrog 15, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001559672.
gnw-235174
Dobnikar Viktor Ivo, Grič 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000829566.
gnk-235336
Dobovišek Mila, Krekova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000159286.
gnv-235400
Dobravc Branko, Gosposka ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000277406.
gnm-235309
Dolinšek Tjaša, Slovenčeva ulica 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002004774.
gnz-235371
Erjavec Jaka, Petkova ulica 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001711269.
gnm-235359
Gaberšček Andrej, Zgornje Gorje
34, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
001201685. gnw-235224
Gajšek Vida, Cesta na Grad 63,
Celje, osebno izkaznico, št. 000608825.
gnt-235302
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Gašperšič Jožef, Cesta 1. maja 27,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000071978.
gnq-235280
Glavač Tadej, Melinci 173, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001298319.
gnx-235398
Glušič Aleksander, Ulica solidarnosti
5, Litija, osebno izkaznico, št. 001676576.
gng-235240
Glušič Jože, Bazoviška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000632545.
gnw-235349
Golčar Matilda, Ulica Moša Pijade 21/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000808119.
gno-235382
Golčar Matilda, Ulica Moša Pijade 21/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000808119.
gnh-235389
Gorjup Glenna, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000330716.
gnh-235343
Grabljevec Janko, Krivec 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000427111.
gnw-235324
Grabnar Maja, Dolenjska cesta 141,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001116989.
gnq-235330
Gradišar Jožef, Rašica 66, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000332043.
gnv-235100
Gramc Andrej, Šarhova ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000796965.
gne-235367
Grilj Franc, Mali Jelnik 12, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000997484.
gne-235617
Grošelj Mojca, Vrtojba, Ulica 9. septembra
22/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000744071. gny-235597
Grušovnik Ana, Prušnikova ulica 36,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000429583.
gnm-235409
Guštin Barbara, Slamnikarska cesta 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001902356.
gnz-235396
Gvardijančič Diana, Vošnjakova ulica 9k,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000889392.
gnv-235350
Haliti Vera, Gosposka ulica 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001789865.
gnr-235304
Himmelreich Saša, Vojkova ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000013686.
gnn-235308
Horvat Alen, Kolodvorska cesta 7,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001286232.
gnl-235585
Horvat Franjo, Bistrica ob Sotli 42,
Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št.
001350418. gnq-235580
Jakop Mitja, Polje, Cesta XXXII/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001251909.
gnj-235362
Jamnikar Jožef, Tomaška vas 9, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
000755066. gni-235238
Jamšek Klementina, Bukovica pri
Vodicah 12, Vodice, osebno izkaznico, št.
001947369. gnu-235101
Japel Marjan, Na Brce 10, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001777282.
gnz-235346
Jelen Zlatka, Trdobojci 76, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001500213. gnf-235291
Jelerčič Janez, Čepovan 112, Čepovan,
osebno
izkaznico,
št.
001477827.
gnv-235375
Jereb Dejan, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001359200.
gnf-235341
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Jokić Branislav, Šmartinska cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000197858.
gni-235338
Jovanović Milovan, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000158141.
gnx-235348
Kavčič Ciril, Potrčeva ulica 7, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001761771.
gnh-235264
Kekez Damjana, Brodska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000377071.
gnb-235345
Klančnik Primož, Ulica V. prekomorske
brigade 12, Celje, osebno izkaznico, št.
001817190. gnq-235305
Klemen Boris, Pohorska ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 001359080.
gnl-235310
Kogej Antonija, Fabianijeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000049863.
gnr-235354
Kokalj Marija, Tomanova pot 6,
Moravče, osebno izkaznico, št. 001129260.
gng-235615
Kokalj Milan, Tomanova pot 6, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
001138400.
gni-235613
Kokotovič Goran, Ul. Vita Kraigherja 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000748084.
gnr-235404
Koražija Martina, Prvomajska ulica 24,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
002027460. gnv-235575
Korošec Vlasta, Viška cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000061916.
gnt-235352
Korotnik Mark, Krekova ulica 26,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001837868.
gns-235228
Kosem Marjan, Srednja vas pri
Šenčurju 40, Šenčur, osebno izkaznico, št.
001507313. gnt-235277
Kosi Ferdinand, Rimska cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001962771.
gno-235357
Košir Boštjan, Finžarjevo naselje 15,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico, št.
001658191. gny-235572
Kragelj Eva, Ljubljanska cesta 9/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001675971.
gnr-235229
Kramberger Boris, Rožnodolska ulica 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000133494.
gnq-235405
Krapež Matej, Miklošičeva ulica 19,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001479395.
gnp-235381
Krempel Drago, Luize Pesjakove 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353467.
gnd-235368
Kristan Tončka, Poklukarjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000084527.
gng-235340
Kupčič Rok, Ulica Šantlovih 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001411851.
gny-235397
Lamper Robert, Zadrečka cesta 19,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 002040890.
gnn-235558
Lazić Rok, Ulica 11. maja 12, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
000007663.
gnz-235596
Lejić Maja, Ulica Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000310880.
gnz-235321
Likar Kristina, Levstikova ulica 9,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000488324.
gnz-235246

Lukan Vojko, Dom in vrt 46, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001944331.
gne-235542
Macuh Franc, Trnovlje, Ob vrtovih 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 001978423.
gnu-235301
Marčič Drago, Spodnja Polskava 68,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000131370. gnt-235227
Marin Ljudmila, Krambergerjeva pot
7, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000709165.
gnm-235159
Marinček
Andrej,
Grampovčanova
ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000394417. gnu-235351
Markelj Tatjana, Begunje na Gorenjskem
130, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 001454691. gnu-235226
Mervar Frančišek, Boričevo 4, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000752841.
gni-235138
Milenkovič Rok, Sv. Anton, Kavaliči 2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001881532. gnz-235271
Mlakar Uroš, Kozjak nad Pesnico 62B,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001469482. gng-235315
Mohap Jožica, Finžarjevo naselje 15,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico, št.
000551575. gnb-235570
Namestnik Branka, Bezena 29/b,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001415850.
gnp-235156
Nerat Tamara, Borova vas 31, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002007054.
gnp-235406
Novak Maruša, Litijska cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001100817.
gnb-235320
Novak Stanislav, Prebačevo 22,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000560323.
gns-235278
Ocepek Mira, Komendska Dobrava 9,
Komenda, osebno izkaznico, št. 000015793.
gnq-235230
Osolin Rozalija, Triglavska ulica 1,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000038186.
gnl-235385
Papler Tomaž, Mali Lipoglav 9,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001008101.
gnl-235360
Pejanović Marjan, Dolnje Mraševo
15, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001276775. gns-235603
Pejić Zlatko, Cesta maršala Tita 94,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000288549.
gnk-235236
Perme Jaka, Spodnja Slivnica 65,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001582778.
gnc-235294
Petek Dejan, Gorenje 105, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001750672.
gnp-235256
Petek Marcel, Cven 12a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001319148.
gnf-235166
Petkovšek Nina, Lucija 20, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000835244.
gnd-235268
Pintar Franc, Sopotnica 14, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000160528.
gnj-235237
Pinter Marjan, Koroška 115/c, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001538532.
gnb-235220
Pirc Ksenija, Gorkičeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000445067.
gnf-235366
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Pirc Tatjana, Spodnji Rudnik II/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753255.
gnr-235329
Plohl Sandi, Dolga lesa 2, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001489580. gnh-235314
Potočnik Marija, Cesta revolucije 9,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000194711.
gnm-235234
Pristavec Janez, Črnivec 17, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000013501.
gnv-235225
Ramšak Rok, Pod lipami 26, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001294338.
gng-235540
Rangus Mitja, Makute 31, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 001402413.
gnh-235139
Rudolf Mitja, Breg 59, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 001439022. gnk-235161
Rugelj Ana, Reboljeva ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001461593.
gng-235365
Rukše Antonija, Smrečnikova ulica
24, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000989609. gnj-235137
Scheicher Marjeta, Bobrova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001637864.
gnn-235358
Sedevčič Jože, Grumova cesta 2,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
000418026. gnc-235244
Segulin Edvard, Bač pri Materiji 19,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000461103.
gnu-235376
Simonič Dejan, logarovci 11b, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 000144746.
gne-235167
Sitar Marjan, Dvorje 110, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001821583. gni-235263
Slavinec Milan, Orešje 140, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000780430. gnn-235158
Slodnjak Kaja, Komenskega ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001709327.
gnc-235344
Stjepanović Milan, Kandijska cesta
52, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000754100. gnt-235602
Stropnik Jože, Pod akacijami 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000486285.
gnm-235334
Stropnik Marija, Čečovje 4, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001214342.
gnn-235333
Šest Jožefa, Mihovo 23, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
000030185.
gng-235140
Šoberl Matjaž, Blejska Dobrava 9,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000855678.
gno-235232
Šoštarič Marija, Cankarjeva ulica 6/e,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001563257.
gnu-235401
Šoštarič Marko, Mala dolina 7, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
001561666. gni-235288
Tomažič Nataša, Vranji Vrh 3/a, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 1277587.
gnd-235168
Tomc Bernarda, Sejmiška ulica 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000086529.
gnf-235616
Trabos Lucija, Bevkova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001554474.
gng-235390
Trpin Julija, Prištinska ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000357784.
gnk-235361
Turk Anton, Zajčji Vrh pri Stopičah
13, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001745308. gnu-235601

Turk Tibor, Kriva ulica 6, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001851280.
gnc-235269
Turnšek Dejan, Predel 24, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001572062.
gnz-235171
Vakaričič Dejan, Grosova ulica 18/a,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001916820.
gnv-235275
Vehabović Refik, Roška cesta 15,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001932571.
gno-235257
Vetrih Distefani Polona, Šubičeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000000360.
gnt-235102
Vidic Sebastjan, Smolenja vas 17a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001298417.
gnn-235133
Vidovič Marina, Trdobojci 76, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001227336. gnh-235289
Vovk Nina, Jakčeva ulica 27, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001796799.
gny-235322
Vrščaj Dušan, Rojčeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001917462.
gny-235347
Vuković Aleš, Gradnikova cesta 52,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001503944.
gne-235242
Zagožen Stanislav, Bočna 97, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000391029.
gnm-235559
Zejćirović Sulejman, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000694684.
gnp-235356
Zemljak Avguštin, Mihovci pri Veliki
Nedelji 1, Velika Nedelja, osebno izkaznico,
št. 001346444. gnf-235316
Zemljak Marta, Mihovci pri Veliki Nedelji
1, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št.
001755880. gne-235317
Žagar Antonija, Ig, Banija 5, Ig, osebno
izkaznico, št. 001903442. gnq-235355
Žnidar Kaja, Gostičeva ulica 1,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001203647.
gnk-235386
Žnidar Marjan, Gostičeva ulica 1,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000009621.
gnb-235395
Žnidar Marjan Luka, Gostičeva ulica 1,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001203638.
gnd-235393
Žnidar Tea, Gostičeva ulica 1, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001203643.
gnf-235391
Župec Franci, Iška Loka 62, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001877991.
gnp-235331

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aljančič Slavko, Srednja vas pri Šenčurju
147, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001640815, reg. št. 15191, izdala UE
Kranj. gni-235063
Andoljšek Martina, Slamnikarska cesta
18, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001036226, reg. št. 5775, izdala
UE Domžale. gns-235178
Arko Helena, Lanišče 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1987767, reg. št. 184668, izdala UE
Ljubljana. gne-235117
Bagoroš Rok, Ulica Slavka Osterca 4/a,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001912665, reg. št. 15867, izdala UE
Gornja Radgona. gnm-235584
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Batalević Muhamed, Železniška cesta 6,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000064335, izdala UE
Koper. gnf-235541
Bencak Ludvik, Kančevci 4, Križevci,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE G H,
št. S000202768, izdala UE Murska Sobota.
gnl-235160
Bergauer Matjaž, Hočko Pohorje 50,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 002177793, reg. št. 129871,
izdala UE Maribor. gnn-235533
Berlič Srečko, Neubergerjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002135231, reg. št. 97762, izdala UE
Ljubljana. gnj-235637
Brajdič Zajko, Brezje 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2189509,
izdala UE Novo mesto. gnm-235259
Bytyoi Xhevxhet, Semetište, Semetište,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001327215, reg. št. 7418, izdala UE
Hrastnik. gny-235522
Cafuta Bogomira, Osojnikova ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000037009, reg. št. 26934, izdala UE
Maribor. gno-235532
Culiberg Barbara, Gortanova ulica 6,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 68848, reg. št. 15378, izdala
UE Piran. gng-235265
Črepinšek Marjetka, Strossmayerjeva
ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001707018, reg. št. 38104.
gno-235632
Divjak Marjan, Na produ 32, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002044841, reg. št. 90621, izdala UE
Ljubljana. gnm-235109
Dobnikar Viktor Ivo, Grič 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F
G H, št. S001793493, reg. št. 42940.
gni-235638
Dolenc Andrej, Grič 13b, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S001026299, reg. št. 206112, izdala UE
Ljubljana. gnx-235098
Dolinšek
Tjaša,
Slovenčeva
76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002144457, reg. št. 268894. gnk-235611
Drčar Sašo, Ceršak, Sladkogorska
cesta 30, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001471514,
izdala UE Pesnica. gnc-235169
Dželadini Vaide, Kandijska cesta 34,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000628407, izdala UE Novo mesto.
gnm-235134
Erniša Emil, Vučja Gomila 29,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 000650533,
izdala UE Murska Sobota. gnj-235587
Fajhtinger Evgen, Slamnjak 2/b,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001333327, izdala UE Ljutomer.
gng-235590
Fatur David, Partizanski hrib 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000233467, reg. št. 5921, izdala UE Ilirska
Bistrica. gny-235372
Fekonja Božo, Bilje 19, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 000368662, reg.
št. 18924, izdala UE Maribor. gnp-235531
Finžagr Branko, Brezovec 41, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1621824, izdala UE Ptuj. gni-235363
Fišer Zlatko, Obrežna ulica 55/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001909892, reg. št. 57652, izdala UE
Maribor. gnc-235519
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Fitoussi Mathieu Stephane, Tisnikarjeva
ulica 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 860575151010, izdano v Parizu
- Francija. gnd-235618
Garbajs Klemen, Glavarjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001284956, reg. št. 211924, izdala UE
Ljubljana. gny-235647
Gartner Anja, Jakčeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2139724, reg. št. 237846, izdala UE
Ljubljana. gnf-235116
Golubić Goran, Grenjski vrh 52, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S2131078, izdala UE Ptuj. gny-235147
Graf Andrej, Radomerje 8, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002060730, izdala UE Ljutomer.
gnf-235591
Grašič Marjeta, Strahinj 68/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
737041, reg. št. 27671, izdala UE Kranj.
gnh-235064
Gregorič Nadan, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001709755, reg. št. 257760. gnt-235627
Gvardijančič Diana, Vošnjakova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001214060, reg. št. 48677. gny-235622
Haroj Tina, Obirska ulica 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2098960, reg. št. 200647, izdala UE
Ljubljana. gnu-235126
Herakovič Damjan, Cesta 4. julija 89,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14192, izdala UE Krško. gni-235163
Hladin Branko, Jamova cesta 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001710753, izdala UE Velenje.
gnx-235323
Hočevar Alojz, Mali Korinj 17, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
962598, reg. št. 9095, izdala UE Grosuplje.
gnx-235298
Horvat Štefan, Krasna 14, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
003001874, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnc-235594
Jakop Mitja, Polje, Cesta XXXII/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001707747, reg. št. 231786, izdala UE
Ljubljana. gnx-235648
Jarc Damijan, Komanija 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002083722, reg. št. 186146, izdala UE
Ljubljana. gnq-235605
Jeglič Anže, Gregoričeva 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3067585, reg. št. 62359, izdala UE Kranj.
gnc-235069
Jelenc Marjana, Nusdrorferjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489004, reg. št. 244445, izdala UE
Ljubljana. gny-235122
Jugovac Sandi, Šared 27/a, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001496074, izdala UE Izola. gnd-235593
Juvančič Ivana Marija, Polje 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000697025, reg. št. 22653. gnr-235629
Kegu Milan, Ljubično 1, Slovenska
Bistrica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 409793, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnx-235173
Kekez Damjana, Brodska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001550025, reg. št. 183544. gnw-235624
Kerševan
Borut,
Oševljek
15/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
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B,BE,C;CE,G,H, št. S 2006936, izdala UE
Nova Gorica. gnq-235155
Kokalj Marija, Tomanova pot 6, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000065382, reg. št. 215, izdala UE Domžale.
gnl-235610
Kokotovič Goran, Ulica Vita Kraigherja
18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001691149, reg. št.
87418, izdala UE Maribor. gnj-235512
Komerički Mario, Rakeževa ulica 1,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002194706, reg. št. 17152.
gnf-235295
Koren Branko, Volaričeva ulica 17,
Kobarid, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000064635, izdala UE Tolmin.
gno-235132
Korun Janja, Pleteršnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002140863, reg. št. 171979. gnx-235623
Kovač Milena, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 13, Polhov Gradec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001166157, reg.
št. 218214. gnm-235634
Kozina Ivana, Matjaževa ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1917661, reg. št. 264475, izdala UE
Ljubljana. gnq-235130
Krajnc Peter, Cirkovce 1, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1621232,
izdala UE Ptuj. gnd-235143
Kramberger Dušan, Ob Mlinščici 58,
Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S001773441. gnl-235285
Krampač Marija, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50Km/h BGH, št. S 1991905, reg. št.
162411, izdala UE Ljubljana. gnz-235646
Kraševec Eva, Cesta Notranjskega
odreda 25/a, Stari trg pri Ložu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002167972, reg.
št. 8090, izdala UE Cerknica. gnw-235574
Krempel Drago, Luize Pesjakove 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2082802, reg. št. 147566, izdala UE
Ljubljana. gnb-235120
Kump Milan, Senčak pri Juršincih 11,
Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1481190, izdala UE Ptuj. gnb-235145
Lamper Robert, Zadrečka cesta
19, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 2244380, izdala UE Celje.
gnb-235545
Lejič Maja, Ulica Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002095478, reg. št. 195585. gnz-235621
Lipovac Ivica, Koroška cesta 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001720989, reg. št. 15948, izdala UE
Kranj. gng-235065
Lukman Helena, Partizanska ulica 9/a,
Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1376338, izdala UE Ormož.
gnk-235311
Malok Boja, Stara ulica 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000978551, izdala UE Murska Sobota.
gnk-235586
Marinček Andrej, Grampovčana ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001286183, reg. št. 174408, izdala UE
Ljubljana. gnb-235645
Marinko Marija, Na Lazih 56, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001776269, reg. št. 33061, izdala UE
Ljubljana. gns-235103
Marolt Ljubica, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 002091266, reg. št. 85273, izdala UE
Ljubljana. gnd-235643
Marolt Matjaž, Omahnova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 3034530, reg. št. 175146,
izdala UE Ljubljana. gnp-235106
Matkovič Ivanka, Nova Loka 26,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2741, izdala UE Črnomelj. gnz-235221
Mikolič – Tišler Doroteja, Župančičeva
ulica 8, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 54578, reg. št. 11930, izdala
UE Izola. gnb-235170
Murad Valerija, Vinski vrh 7, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1473615, izdala UE Ormož. gnp-235131
Musić Jasmina, Cesta Radomeljski čete
8, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002148475, reg. št. 41981, izdala UE
Domžale. gnq-235180
Namestnik Branka, Bezena 29/b,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 692538, reg. št. 5667, izdala UE Ruše.
gno-235157
Nataf Anne Sarah, Tisnikarjeva 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
FG 43683, izdan v Franciji. gnw-235649
Novak Andrej, Male Lašče 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001708560, reg. št. 185257, izdala UE
Ljubljana. gnh-235114
Novak Miran, Žikarce 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003004556, reg. št. 108897, izdala UE
Maribor. gnw-235528
Novak Stanislav, Prebačevo 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. S
000287660, reg. št. 3445, izdala UE Kranj.
gnp-235606
Novak Stanislava, Drska 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000992256, izdala UE Novo mesto.
gnk-235136
Ogorelc Denis, Pišece 12/a, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1409525, reg. št. 45297, izdala UE Brežice.
gnt-235177
Orlač Boštjan, Kvedrova ulica 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1841187,
izdala UE Ptuj. gnz-235146
Osolin Rozalija, Triglavska ulica 1,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000781423, reg. št. 21396, izdala UE
Domžale. gnn-235608
Ostojić Cvetin, Trnovo 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1836461, izdala UE Nova Gorica.
gnt-235152
Ožir Ema, Andraž nad Polzelo 11,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1412051, reg. št. 25602, izdala UE Žalec.
gns-235128
Pančur Stanko, Cesta na Mesarico 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001618334, reg. št. 4658, izdala UE
Ljubljana. gne-235642
Papler Tomaž, Mali Lipoglav 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001987701, reg. št. 266631. gnh-235614
Paradiso Aleks, Pod Sedovnikom 11,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001183610, izdala UE Sežana.
gnp-235231
Petelinc Silvo, Meljska cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001278454, reg. št. 116026, izdala UE
Maribor. gnm-235509
Petric Anton, Predgrad 34, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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001731256, reg. št. 14076, izdala UE
Kočevje. gnz-235071
Petrovič Aleš, Ljubljanska cesta 17,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1414855, reg. št. 15318, izdala UE
Vrhnika. gnu-235151
Poljanšek Mojca, Ulica 25. maja 19,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1059424, izdala UE Ptuj. gnc-235144
Portman Taya, Ob Pristanu 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3016897, reg. št. 27707, izdala UE Ljubljana.
gnc-235119
Prah Mitja, Brege 24, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20455, izdala UE Krško. gnj-235662
Prašnikar Dušan, Vir, Koliška ulica 1/c,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2106119, reg. št. 12061, izdala UE
Domžale. gnw-235149
Prelog Edvard, Lovska ulica 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001662998, izdala UE Maribor.
gnt-235527
Pristovnik Savo, Zgornja Bistrica 20,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002003216, reg. št. 19379, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnc-235619
Pugelj Henrik, Prešnica 64, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S001016211. gns-235328
Rajšp Friderik, Brezovec 3/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1693338, izdala UE Ptuj. gnb-235595
Razdevšek Cvetka, Prušnikova ulica
34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000439966, reg. št. 18290, izdala UE
Maribor. gnb-235520
Rebec Janez, Drobtinška pot 32,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2141027, reg. št. 206015,
izdala UE Ljubljana. gnd-235118
Resimić Slobodan, Crnogorska 1,
Beograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001963988, reg. št. 266847, izdala UE
Ljubljana. gnd-235068
Rudolf Mitja, Breg 59, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003028501,
izdala UE Jesenice. gnc-235569
Skrbinšek Jožef, Blasnikova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001367548, reg. št. 59417, izdala UE
Ljubljana. gnh-235639
Strmljan Matej, Čemšenik 19, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001673431, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnw-235274
Stropnik Jože, Pod akacijami 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000062918, reg. št. 53498. gnp-235631
Škerjanec Andraž, Malo Trebeljevo 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001791149, reg. št. 259705. gnm-235609
Škrbec Mirko, Tomažičeva ulica 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003102501, reg. št. 19940, izdala UE
Ljubljana. gng-235640
Šoštarič Marija, Cankarjeva ulica 6/e,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000235502, reg. št. 41460, izdala UE
Maribor. gne-235517
Šparovec Andrejo, Streliška ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000022998, reg. št. 118794, izdala UE
Ljubljana. gnf-235641
Špelko Nataša, Jakhlova cesta 2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001556583, reg. št. 21202, izdala UE
Grosuplje. gny-235297

Špiclin Anton, Koseskega ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1791470, reg. št. 122508, izdala UE
Ljubljana. gnv-235125
Šprah Milko, Zakl 20b, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. A B C D1 D G H,
št. S510390, izdala UE Ptuj. gnx-235148
Štefanič Suzana, Ob sotočju 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1994179, reg. št. 131598, izdala UE
Ljubljana. gnr-235104
Tarča Franc, Pekre, Pod izviri 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002186573, reg. št. 107860, izdala UE
Maribor. gnl-235510
Terček Zdravko, Olševek 30/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001603496, reg. št. 11818, izdala UE Kranj.
gno-235607
Tomič Dalibor, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002219752, reg. št. 230375. gnb-235620
Turk Anton, Zajčji Vrh pri Stopičah 13,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002211288, izdala UE Novo
mesto. gnr-235604
Turk Tibor, Kriva ulica 6, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. SI 66847, reg. št. 15157, izdala UE Piran.
gnf-235266
Udovič Gregor, Trnje 5, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001656077, reg. št. 11492, izdala UE
Trebnje. gne-235142
Vahen Julka, Cesta OF, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001845892, reg. št. 3640, izdala UE
Vrhnika. gnv-235150
Valdhuber Vida, Svečina 19, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001539268. gnv-235300
Velec Andrej, Ulica osvobodilne fronte 5,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000012598, izdala UE
Koper. gnx-235273
Vene Jurij, Njegoševa cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001820703, reg. št. 262583. gnq-235630
Vidic Sebastjan, Smolenja vas 17a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001182394, izdala UE Novo mesto.
gnl-235135
Vidmar Davorin, Cankarjeva ulica 42,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2099415, izdala UE Nova
Gorica. gnr-235154
Vinko Viktor, Pleteršnikova ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2232446, reg. št. 55962, izdala UE
Ljubljana. gnq-235105
Volk Aleš, Bevkova ulica 2, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1970510,
reg. št. 11088, izdala UE Ajdovščina.
gnv-235175
Vratanar Črtomir, Bočna, Kropa 13,
Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1816859, izdala UE Mozirje.
gng-235165
Vrščaj Dušan, Rojčeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2220015, reg. št. 132342, izdala UE
Ljubljana. gnr-235129
Vršnik Franc, raduha 32, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
995932, izdala UE Mozirje. gnj-235162
Zajc Silva, Jurčkova cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001707291, reg. št. 10858, izdala UE
Ljubljana. gng-235115
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Zavrl Marko, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1965973, reg. št. 75430, izdala UE
Ljubljana. gno-235107
Zupančič Blaž, Škerljeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3068029, reg. št. 282747, izdala UE
Ljubljana. gnx-235123
Žele Bojan, Kraška ulica 18, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000023310, izdala UE Izola. gne-235592
Živec Mihael, Ulica Slavka Gruma 16,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001573760, izdala UE Novo mesto.
gnn-235258
Žnidar Marjan, Gostičeva ulica 1,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1940563, reg. št. 24224, izdala UE
Domžale. gnj-235612

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper, PE Celje, preklicuje veljavnost
zavarovalne police – obrazca stroge evidence: zelena karta 1209631. Ob-25469/06
Del Fabro Darja, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, zavarovalno polico, št. 00101771650,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnk-235561
Glinšek Boris, Bolfenška 64, Maribor,
zavarovalno polico, št. 356072, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m939
Ibradžič Senada, Koroška cesta 18,
Tržič, zavarovalno polico, št. 1010931,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnh-235414
Knuplež Mitja, Malečnik 230, Maribor,
zavarovalno polico, št. 3200207, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m940
Kukaš Iver, Prečna 6, Izola – Isola,
zavarovalno
polico,
št.
328275.
gnk-235411
Nowotny Marko s.p., Polje cesta XXX
10, Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št.
40 284538, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnv-235475
Poplatnik Antonija in Boris, Klinetova
ul. 4, Maribor, zavarovalno polico, št.
41601003534,
izdala
zavarovalnica
Slovenica življenje. m-962
Rukelj Željko, Borštnikova 11, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40 358650, izdala
zavarovalnica Tilia. m-955

Spričevala preklicujejo
Amon Robert, Verače 2, Podčetrtek,
spričevalo o končani OŠ Podčetrtek, izdano
leta 1990. gnd-235543
Anzeljc Nadja, Smelijevo naselje 18, Stari
trg pri Ložu, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Postojna, smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2003 in 2004. gnr-235654
Babič Nina, Ferkova 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2005. m-953
Babić Petar, Tbilisijska ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika ŠCPET v Ljubljani, izdano
leta 1996 in 1997. gnv-235625
Baiee Maj Ali, Polje 352, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
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od 1 do 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnr-235254
Bauman Anja, Veljka Vlahoviča 37,
Maribor, spričevalo 1. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2006. m-960
Bavdaž Mirjam, Bukovica 47, Volčja
Draga, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Tolmin, izdano leta 1998, na ime
Dornik Mirjam. gni-235588
Bećkanović Sanel, Trg Prešernove
brigade 6, Kranj, spričevalo o končani OŠ
Križe. gnk-235486
Bektašević Mirjana, Pokopališka ulica
10, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Vide Pregarc v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnn-235087
Bergant Gašper, Podveža 64, Luče,
spričevalo 1. letnnika Škofijske klasične
gimnazije, izdano leta 2005. gnf-235191
Berić Đuro, Brlik 281036, Sup Pančevo,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani. gnj-235262
Berisha Reshat, Zlatoličje 27/a, Starše,
spričevalo 5. razreda OŠ Tabor II Maribor,
izdano leta 1991. m-966
Bjelošević Tanja, Zlato polje 2c, Kranj,
obvestilo o uspehu Ekonomske šole, izdano
leta 2006. gnj-235187
Bregar Nataša, Bitiče 9, Litija, spričevalo
o končani OŠ Gradec Litija, izdano leta
1992. gns-235628
Brunec Vitja, Sitarska pot 5, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Valentina Vodnika,
izdano leta 1976. gnk-235286
Bunčič Bojan, Podrečje 19, Domžale,
spričevalo 2. in 4. letnika Srednje poklicne
in strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2004
in 2006. gnh-235164
Car Anita, Šalamenci 55, Puconci,
indeks, št. 04034789, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gny-235222
Cipot Boštjan, Ravenska 6, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro –
računalniške šole Maribor, izdano leta 1995
in 1996. gnt-235402
Cunder Špela, Verd 54, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Upravno administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnf-235066
Curk Nina, Župančičeva 4, Postojna,
indeks, št. 41210132, Medicinska fakulteta.
gnh-235089
Cvirn Branko, Pri viaduktu 6, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole elektrotehnične in računalniške smeri,
izdano leta 1992. m918
Černoša Branko, radehova 43, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
1999 in 2000. m--952
Čretnik Zlatka, Slivnica pri Celju 5a,
Gorica pri Slivnici, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne šole Celje, smer upravni
tehnik. gni-235513
Damijan Renata, Celjska cesta 40a,
Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1980. gnc-235369
Damiš Barbara, Zg. Korena 71, Zgornja
Korena, maturitetno spričevalo I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2000. m-950
Debelak Uroš, Begunjska ulica 11,
Kranj, diplomo Srednje šole pedagoške,
računalniške in naravoslovno matematične
usmeritve Kranj. gnd-235468
Delič Aleksandra, Glavni trg 1, Mengeš,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi in
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spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za
gostintvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2006. gni-235492
Demšar Petra, Savska cesta 35,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnw-235249
Deželak Tomi, Fala 46 B, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1.in 2.letnika SKSMŠ
aribor, izdano leta 1997/98. m930
Dežjot Andrej, Hravtini 132a, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 1. letnika Ekonomske
Gimnazije. gnl-235335
Dimač Ivo, Obzidna ulica 2a, Koper –
Capodistria, indeks, Srednje rudarske šole
Zagorje. gnz-235296
Dokleja Kristina, Vaneča 77a, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1998. gng-235465
Dropuljić Tadej,
Zabretova
15/č,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2002.
gnu-235651
Dumič Mateja, Ulica Frankol. žrtev 34,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu IOŠ
Celje. m908
Dumič Samanta, Ulica frankolovskih žrtev
34, Celje, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole, izdano leta 2006. m906
Ekart Marko, Borova vas 15, Maribor,
spričevalo o končani OŠ 8. razreda OŠ
Ludvik Pliberšek Maribor, izdano leta 2001.
m-961
Fale Stanko, Brdo 7, Šmartno ob Dreti,
diplomo Šolskega centra Šentjur, izdana
leta 1983. gns-235503
Florjanc Mojca, Levčeva ulica 16,
Mengeš, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2002, izdano na ime Florjanc
Neža. gny-235547
Forštnarič Katja, Markovci 25, Markovci,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2006.
m909
Gajser Anja, Prepšolje 1/a, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o končani OŠ
Starše, izdano leta 2000. m-964
Gjini Fran, Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj,
spričevalo 9. razred OŠ Matije Čopa Kranj.
gng-235190
Greblo Gregor, Sp. Škofije 21, Škofije,
spričevalo 1. letnika Ekonomske Gimnazije.
gnt-235452
Habicht Urška, Frankopanska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnv-235425
Hadžič Elvira, Liminjanska 77, Portorož –
Portorose, spričevalo 1. letnika Ekonomske
Gimnazije. gnm-235284
Hadžić
Himzo,
Prušnikova
49,
Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem
usposabljanju za upravljavca hidravličnega
samonakladalnika pri IVIS d.o.o.Trzin,
izdano leta 2003. gnp-235110
Hadžić Himzo, Prušnikova 49, Ljubljana,
potrdilo o uspešno končanem usposabljanju
za voznika viličarja, izdano pri IVIS d.o.o.
Trzin, leta 2003. gnk-235111
Hadžić Himzo, Prušnikova 49, Ljubljana,
potrdilo o uspešno končanem usposabljanju
za upravljalca težke gradbene mehanizacije,
izdano pri IVIS d.o.o. Trzin, leta 2003.
gnj-235112
Halb Sandi, Šaranovičeva cesta 2,
Domžale, spričevalo 1., 3. in 4. letnika

Srednje šole Domžale, izdano leta 1991,
1993 in 1994. gnv-235550
Henigman Nataša, Mestni log 5/10,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. – 4. letnika Gimnazije
Kočevje. gnr-235504
Hohnjec
Andreja,
Zrkovska
c.
110/a, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2003.
m-954
Hojnik Sonja, Kovaška cesta 89, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2002. m901
Hojski Lara, Framska 4, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole
MB, izdano leta 2002. m917
Holderjan Aljoša, Korenčanova 5,
Maribor, spričevalo 2., 3.in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2003,2004,2006. m943
Horvat Aleš, Ulica Janka Puclja 9, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
Ljubljana, izdano leta 1990. gnw-235124
Iglič Matej, Rafolče 22, Lukovica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Domžale. gnf-235416
Jagodič Marko, Podturn 12, Podplat,
spričevalo 3. letnika Kmetijske in
gospodinjske šole Šentjur – kmetijski tehnik,
izdano leta 1998. gnc-235469
Jamnikar Andrej, Gornj Dolič 19a,
Mislinja, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Velenje, izdano leta 2006. gnj-235062
Jelčič Matic, Gradišnikova 22, Borovnica,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne šole
Bežigrad. gnk-235086
Jerše Marko, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997 in 1998. gny-235172
Jeseničnik Majda, Pod nadvozom 10,
Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomsko administrativna šola MB, izdano
leta 1979. m926
Just Urška, Mariborska 41, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole MB, izdano leta 2006. m925
Kadliček Matej, Ljubljanska cesta 13/b,
Velenje, indeks, št. 41050838. gns-235078
Kaiser Maša, Zg. Hoče 9, Hoče,
spričevalo 2. letnika Srednje oblikovalne
šole Maribor, izdano leta 2006. m-971
Kalem Zlatko, Dolenjska cesta 44,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1982. gnm-235059
Kaučič Andraž, Tomšičev aulica 25,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
2003 in 2004. m-972
Kaučič Marjan, Borova vas 4, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Oš Rado Robič
Limbuš, izdano leta 1975. m914
Kavčič Miran, Log 65, Železniki,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
1978 in 1979. gns-235303
Kelmendi Erhan, Puncerjeva 6, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole
MB, izdano leta 2006. m927
Kermelj Luka, Srednja bela 63, Preddvor,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnn-235508
Kocet Denis, Vučja Gomila 84, Fokovci,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
MB, izdano leta 1999. m920

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kočiš Jasmina, Strmica 105, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2003. gnw-235474
Kodele Bruno, Groharjeva 4, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, program gostinski
tehnik, izdano leta 2005. gni-235388
Kokalj Primož, Zadobrovška cesta 74,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ŽG
Želesniška srednje šole v Ljubljani, izdano
leta 1991. gnt-235327
Kokot Janja, Podmark 17, Šempeter
pri Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica št. 124-866/92, izdano leta 1992.
gnj-235437
Kolar Janez, Žetale 78, Žetale, spričevalo
1. letnika Srednje elektro tehniške šole
Maribor, izdano leta 1982. m-956
Kolarič Živa, Ulica heroja Lacka 8, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2005. gnc-235394
Kolman Tina, Fram 12, Fram, indeks, št.
I/ET/12, izdan 13. 10. 2003. m-946
Kopač Lucija, Nanoška 4, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Nižje poklicne šole –
pomočnik peka in slaščičarja, izdano leta
2006. gnh-235589
Korošec
Lucija,
Celovška
cesta
329, Ljubljana, maturitetno spričevalo
in spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2001 in 2002.
gnu-235251
Košenina Miha, Travniška ulica 7,
Celje, indeks, št. 41049185, Fakulteta za
ogranizacijske vede Kranj. gns-235353
Kovač Sandi, Sladki vrh 9, Sladki Vrh,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole MB, izdano leta 2004. m928
Kovačič Anže, Šutna 27, Žabnica,
spričevalo 3. letnika Tehniške Gimnazije,
izdano leta 2002. gne-235467
Kozar Valerija, Police 93a, Gornja
Radgona, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Frana Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2000.
gno-235282
Kren Damijan, Dvorjane 23/e, Spodnji
Duplek, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 1986 in 1987. m-957
Krhin Robert, Ratež 47, Brusnice,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Novo mesto, program – elektro tehnik,
izdano leta 1999 in 2001. gnt-235377
Križan Miran, Drašiči 20, Metlika, diplomo
Srednje tehnične in zdravstvene usmeritve
Novo mesto, izdana leta 1985. gnn-235058
Križnik Aleksandra, Vransko 46, Vransko,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje –
gostinski tehnik. m-949
Kuhar Tina, Pohlinova ulica 26, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 2004. gnd-235518
Kuri Mateja, Stanetinci 45, Cerkvenjak,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno
spričevalo Prve gimnazije MB, izdano leta
2001/2002. m910
Lango Dejan, Lig 33, Kanal, spričevalo o
zaključnem izpitu TŠC Nova Gorica, izdano
leta 1998. gnr-235279
Lenardič Maja, Šmartno 54, Kojsko,
maturitetno spričevalo Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2005. gnc-235494
Leskovar Valerija, Ulica heroja Šlandra
11/a, Maribor, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje strojne šole Maribor, izdano leta
2002, 2003, 2004 in 2005. m-958
Lešnik Petra, Pri opekarni 1, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Milana
Zidanška MB, izdano leta 80/81. m899

Lešnjak Vida, Dobovičnikova ulica 10,
Vrhnika, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnzaije Jože Plečnik v Ljubljani, izdano
leta 2000, 2001, 2002 in 2004. gnq-235655
Lipovnik Sara, Tolsti vrh 193, Ravne
na Koroškem, spričevalo 2. letnika
Poklicne trgovske šole, izdano leta 1985.
gnx-235548
Lovrenčič Alojz, K. Domagoja 8,
Prelog – Hrvaška, zaključni vajeniški izpit,
št. 335/1968-69 od 30. 8. 1969, izdala
Srednja gradbena šola Ljubljana – zidar.
gng-235515
Lukan Nina, Krašnja 40, Lukovica,
spričevalo 1. in 3. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo,
izdano leta 2002 in 2004. gnm-235184
Lukman Stanko, Mihalovci 47, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
elektro šole Maribor, izdano leta 1980.
m-951
Lunežnik Jožica, Fram 27/a, Fram,
indeks, Srednje tekstilne šole Maribor leto
izdaje 1990. m-965
Luttenberger Kata, Tomšičeva 24,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole MB, izdano leta
1996. m904
Mađarić Anita, Adamičeva cesta 3/a,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Luisa
Adamiča v Grosupljem. gnp-235181
Majal Tadej, Krekova 9, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 81512984, EPF Maribor.
m941
Majcen Irena, V Murglah 191, Ljubljana,
preklic indeksa št. 27004334, izdala
fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 92/2006.
gns-235153
Makragič Aleksandra, Ulica bratov
Greifov 30, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja trgovska šola MB, izdano leta
1995. m911
Matjaš Marjetka, Staneta Severja 22,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
2002. m936
Medja Sabina, Triglavska cesta 28,
Bohinjska Bistrica, indeks, št. 04030730,
Fakulteta za upravo. gnp-235056
Medun Mariana, Za postajo 34, Limbuš,
spričevalo 3.in 4. letnika Prve gimnazije
Maribot, izdano leta 1994/95,1995/96.
m942
Mercina Laura, Ulica španskih borcev
4, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2006. gns-235578
Mikuletič Jurij, Brdo pri Lukovici
6, Lukovica, spričevalo o končani OŠ
Janka Kersnika Brdo, izdano leta 1999.
gne-235192
Mohorko Aleš, Horvatova 1, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3.letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2005/2006. m938
Mohr Georg, Istrska ulica 60 g, Maribor,
spričevalo 3.in 4. letnika Gimnazije Miloša
Zidanška MB, izdano leta 1982/83. m929
Murko Barbara, Spodnja Hajdina 53A,
Hajdina, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole MB, izdano leta 1995. m907
Murko Jure, Jelenčeva ulica 34, Kranj,
spričevalo od 1 do 4. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2003, 2004,
2005 in 2006. gnk-235186
Murko Nina, Jelenčeva ulica 34, Kranj,
spričevalo 1 in 2. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2000 in 2002. gnl-235185
Murko Nina, Jelenčeva ulica 34, Kranj,
maturitetno spričevalo in spričevala od 3
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do 4. letnika Ekonomske gimnazije Kranj,
izdano leta 2003 in 2004. gnn-235183
Mušeljić Omer, Hodžinac 50, 72240
Bosanska Krupa, diplomo Poklicne šole Ivan
Kavčiča, izdana leta 1981. gnn-235108
Nastran Bojan, Cesta na Svetje 78,
Medvode, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, ekonomske in geodetske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnw-235424
Novak Ignacij, Podpeč 17, VidemDobrepolje, spričevalo o končani OŠ Struge.
gnu-235476
Pavšič Robert, Stjenkova 8, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za računalništvo v Ljubljani, izdano leta
1992. gnw-235299
Pečnik Simona, Male Lašče 15, Velike
Lašče, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2002, 2003 in 2004. gnn-235233
Pečoler Suzana, Libeliče 7, Libeliče,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2001. gnt-235077
Perdan Blaž, Štefetova 35, Šenčur,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniškega
programa – vrtnarski tehnik. gnf-235516
Pereno Andrej, Cesta Goroške frnte 12,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tiska in papirja Ljubljana.
gnv-235325
Perger Mateja, Mestni vrh 47a, Ptuj,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega centra
Ptuj, poslovna šola, izdano leta 1999, 2000
in 2001. gnw-235399
Pesjak Tanja, Zgornja Lipnica 28/a,
Radovljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 1998. gnv-235250
Pešić Marko, Javornik 63, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 23050336,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnl-235260
Peterka Maša, Škrjančevo 43, Domžale,
spričevalo od 1 do 4. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2003, 2004 2005
in 2006. gnn-235283
Podhraški Maja, Čermožiše 85, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnw-235099
Popović Maja, Cesta dveh cesarjev
40, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Upravno administrativne šole v Ljubljani.
gnk-235436
Potočnik Boštjan, Majhnova ulica 27,
Bohinjska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 4. letnika Srednje
gostinsko – turistične in ekonomske
usmeritve Bled. gnh-235514
Potočnik Urška, Begunjska ulica 14,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnn-235633
Potrbin
Urška,
Ljubljanska
87,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vrtnarske šole, izdano leta 1999.
gni-235563
Povše Primož, Ulica bratov Praprotnik
34, Naklo, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta
2001. gnw-235374
Prašnički Karsten, Vurberk 4, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 2006. m922
Prikeržnik Jure, Tolsti vrh 74, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. letnika Poklicne
elektro rsčunalniške šole, izdano leta 2006.
gnd-235318
Pučko Mira, Čopova 12A, Maribor,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
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Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1982. m924
Puhar Alojz, Madič 183, Kamnica,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor – zidar, izdano leta 1978. m-968
Rakarič Mateja, Kraigherjeva 1, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Steklarske
šole v Rogaški Slatini – steklarski tehnik,
izdano leta 1996. gnc-235219
Rašič Kristjan, Pri kozolcih 13, Rače,
spričevalo o uspehu SRednje trgovske šole
MB, izdano leta 2005/2006. m921
Rimele Valerija, Podvinci 95, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
oblikovanje v Mariboru, izdano leta 2006.
m-975
Rotar Nežka, Pot na Žago 20, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Domžale, izdano
na ime Gostinčar Nežka. gno-235407
Sedminek Karolina, Breg pri polzeli 33,
Polzela, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ljudske
univerze Žalec, smer trgovec. gnf-235216
Serec Anton, Satahovci 2, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, smer pek,
izdano leta 1990. gnp-235506
Sever Anže, Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Tehnične gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnn-235083
Sever Brenka, Glavni trg 24, Maribor,
spričevalo zaključno 8. razreda OŠ Delaska
univerza MB, izdano leta 1972. m931
Severinski Ines, Hrast pri Vinici 25a,
Vinica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje šole Črnomelj, Srednje poklicna
in strokovna šola, izdano leta 2003, 2004,
2005 in 2006. gne-235217
Slatinek Zala, Pavčkova ulica 12, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika III. Gimnazije
Maribor, smer predšolska vzgoja, izdano
leta 2004. gnn-235433
Snoj Luka, Tacenska cesta 176, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gny-235072
Stankovič Katja, Drašiči 47, Metlika,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnt-235477
Stefanović Valentin, Vogrsko 62, Volčja
Draga, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Nova
Gorica. gne-235092
Stiplošek Edvard, Sela 27, Podčetrtek,
spričevalo Srednje kmetijske šole Šentjur,
izdano leta 1988. gne-235342
Susman Jana, Prevalje pod Krimom 2,
Preserje, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1993 in 1994, izdano na ime
Mrčun Jana. gnt-235127
Sušnik Manca, Večna pot 1, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2002. gnl-235060
Svoljšak Silva, Poljedelska ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ledina, izdano pri Univerzum –
Center za dopisno izobraževanje Ljubljana,
izdano na ime Svoljšak. gnq-235555
Ščuka Urška, UIica bratov Hvalič
16, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika
Srednješolskega centra Nova Gorica,
izdano leta 1999. gnb-235095
Šifrer Aleš, Kidričeva ulica 91, Trzin,
indeks, št. 20201331, Pravna fakulteta.
gno-235657
Šilak Bernardka, Nova vas pri Markovcih
24/a, Markovci, spričevalo o zaključnem
izpitu Kmetijske šole Ptuj – smer kmetijski
tehnik, izdano leta 1997. m-970

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Škerget Danilo, Cafova ul. 8, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor – pek, izdano
leta 1993. m-973
Šmintić Milena, Klinetova 12, Maribor,
indeks, št. 18040756, izdala FF v Ljubljani.
gnl-235210
Špegel Stanislava, Linhartova 10,
Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Centra
srednjih šol – srednja elektro kovinarska in
računalniška šola, izdano leta 1984 in 1985.
gny-235097
Šrol Leon, Št. Jurij 66, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnc-235644
Štern Ivi, Kopališka ulica 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole. gns-235553
Štimnikar Tatjna, Zg. Dolič 63, Mislinja,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje frizerske
šole. gnj-235312
Štrucl Matej, Pusto polje 26, Mozirje,
indeks, št. 18051220, Filozofska fakulteta.
gnz-235121
Šuper Svetlana, Stogovci 46, Ptujska
Gora, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole MB, izdano leta 1999. m905
Šuštar Milena, Imovica 27, Domžale,
diplomo Univerze v Ljubljani – Višja šola
za socialne delavce v Ljubljani, št. 1266,
izdana leta 1978. gny-235255
Tabaković Edis, Strahomer 24, Ig,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
ekonomske in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gng-235440
Tasič Anton, Straže 65, Mislinja,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje
– pšoklicna in tehniška šola Velenje, izdano
leta 2001. gnt-235252
Tasič Anton, Straže 65, Mislinja,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje
– poklicna in tehniška šola Velenje, izdano
leta 2000. gns-235253
Todorović Stanislav, Glavni trg 1, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1998. gnw-235449
Tomažič Karmen, Mejna ulica 58,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srenje
družboslovne šole Maribor, izdano leta
1986. m-963
Trivunovič Kristina, Triglavska cesta 28,
Bohinjska Bistrica, indeks, št. 04030731,
Fakulteta za upravo. gno-235057
Trstenjak Iva, Razlagova 15, Maribor,
spričevalo 2. letnika Gimnazija in srednja
kemijska šola Ruše, izdano leta 2004/2005.
m916
Uran Matej, Kolodvorska cesta 6,
Zagorje ob Savi, spričevalo o končani OŠ
Ivana Skvarča v Zagorju, izdano leta 2002.
gnn-235408
Veber Sara, Obrtniška 3, Radlje ob
Dravi, spričevalo 2. letnika SŠFKZ Ljubljana,
izdano leta 2006. gnu-235076
Verdnik Mitja, Okoška gora 1, Oplotnica,
spričevalo 3.letnika Srednje strojne šole
Maribor, izdano leta 2005/2006. m937
Verstovšek
Janez,
Neubergerjeva
ulica 19, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Rudolfa Maistra v Kamniku,
izdano leta 1972. gng-235090
Von Schweiger Aleš, Vevška cesta 48,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano na ime Ajnik Aleš.
gnc-235094

Vrbek Matjaž, Regentova 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
MB, izdano leta 2006. m919
Vrčkovnik Petra, Brda 7, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo 1. letnika Poklicne
in srednje ekonomske šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2003. gnm-235384
Vrhovec Gordana, Zg. Hudinja 11,
Celje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gostinske šole Celje – kuhar, izdano leta
1985, 1986 in 1987. m-967
Vukomirovič Suzana, Laporska cesta
10, Poljčane, spričevalo 1.2. 3. in 4. letnika
Srednje nar. šole Miloš Zidanšek MB, izdano
leta 1981,82,83,84. m896
Zalar Rok, Šarhova ulica 10, Zgornja
Polskava, indeks, št. 41048977, Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnl-235660
Zalokar Renata, Planinska cesta 26,
Sevnica, spričevalo o končani OŠ Sava
Kladnika Sevnica, izdano leta 1988, izdano
na ime Prah Renata. gnn-235458
Založnik Franci, enkova 9, Slovenska
Bistrica, diplomo ŠC Poklicna gostinska in
lesarska šola Slovenj Gradec. m912
Zidar Alojz, Dol pri Ljubljani 10, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole z
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1998, 1999, 2000 in 2001. gnp-235656
Zupan Ana, Mošnje 24a, Radovljica,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole. gnq-235505
Zupan Gašper, Zaloše 21, Podnart,
spričevalo 3. letnika SESŠ Kranj. gnj-235287
Zupan Gašper, Zaloše 21, Podnart,
spričevalo 4. letnika SESŠ Kranj. gnk-235290
Zupanc Natalija, Ne zelenici 14, Prebold,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske,
kmetijske in gospodinjske šole Medlog,
izdano leta 1990, izdano na ime Verdev
Natalija. gnr-235079
Zupanc Natalija, Ne zelenici 14, Prebold,
spričevalo 2. letnika Srednje, vrtnarske,
kmetijske in gospodinjske šole Medlog,
izdano leta 1991, izdano na ime Verdev
Natalija. gnq-235080
Žnuderl Smiljan, Kresnica 6, Šentilj v
Slov.goricah, diplomo Srednje železniške
šole Maribor. m-969
Žugman Zrnec Slavica, Kranmberg 54,
Sv.Ana v Slov.goricah, spričevalo od 1. do
8. razreda OŠ Sv. Ana, izdano leta 1967 do
1975. m-947

Ostale listine preklicujejo
Ambrož Robert, Parmska cesta 13,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 004958
– varnostni tehnik, MNZ. gni-235413
Brajdih Boris, Draga 48, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64030018, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gne-235267
Brumen Žiga, Cesta 14. divizije 5,
Maribor, preklic delovne knjižice št. 22796
izdana leta 2003. m934
Burgos Bojič Marcedes, Glonarjeva
ulica 2, Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. A
594212, reg. št. 200/05. gnp-235081
Cerar Anja, Podrečje 78, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Domžale. gnm-235659
Cerovšek Dalia, Gradišče 39, Bizeljsko,
študentsko izkaznico, št. 20050037, Pravna
fakulteta. gng-235215

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Černe Petra, Trnovski pristan 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-235326
Černe Sara, Grajzerjeva 28, LjubljanaPolje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdrtavstvene šola v Ljubljani. gnu-235426
Čuk Tadej, Drbetinci 5/b, Vitomarci,
vozno karto, št. 3338. m-948
Delfin Aleksander, Hrvatini 180H, Ankaran
– Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5660, s ser. št.
00/96. gnh-235339
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnico za mednarodni transport CEMT
št. CE/2IO 0258/1. gnx-235498
Federnsberg Vid, Na gmajni 18,
3202 Ljubečna, študentsko izkaznico,
št. 41020042, Medicinska fakulteta.
gnf-235091
Grahovac Maja, Na Johe 2, Miklavž na
Dravskem polju, preklic delovne knjižice št.
22848, izadana leta 2003. m915
Gregorec Tanja, Sneberska 142b,
Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
21051082, FDV. gni-235663
Gregorinčič Žiga, Ul. bratov Učakar
18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
2020071, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnu-235276
Hadžić Safet, Podlubnik 160, Škofja
Loka, delovno knjižico. gno-235307
Haložan Lovrenc, Divjakova 6, Miklavž
na Dravskem polju, preklic ADR certifikata
št. 022363, izdan leta 2006. m-933
Henigman Eva, Prigorica 12, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 01005128,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-235211
Horvat Anton, Hrušica 71, Hrušica,
ribiško izkaznico, št. 620, izdala Ribiška
zveza Slovenije. gnx-235223
Horvat Ivan, Strossmajerjeva 17, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 20786, izdane
leta 1973. m897
Jager Mojca, Dobrunjska 42, LjubljanaDobrunje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gno-235082
Jakopiček Natalija, Goriška 1b, Maribor,
dijaško izkaznico, izdal 3. gimnazija Maribor,
št. 2018729657069. m898
Jerebič Jani, Zagorci 21, Gorišnica,
vozno karto, št. št. 1807. m923
Jeromel Ana, Šmartno 99, Šmartno pri
Slov.Gradcu, delovno knjižico. gno-235557
Jusič Sanel, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnk-235636
Kapš Miha, Cesarjeva 48, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 25006623,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gny-235247
Kaučič Katja, Novo polje, Cesta VII/99,
Ljubljana-Polje,
študentsko
izkaznico,
št. 20030194, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnw-235599
Klinar Marjeta, Komenskega ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-235417
Kokol Denis, Prešernova ulica 7,
Benedikt, vozno karto, št. 8302, izdal Certus
Maribor. m-959
Koljić Mehmedalija s.p., Litostrojska
cesta 31, Ljubljana, izdvod licence za vozilo
Volkswagen Passat 1,9 TDI Karavan, z reg.
oznako LJ 79-2ZP. gnq-235484
Kosanović Uroš, Pot na Fužine
33, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19379021, Ekonomska fakulteta.
gnf-235141
Košuta Mateja, Vitovlje 62a, Šempas,
vozno karto, št. 0606124. gnp-235281

Krajnc Marta, Prvomajska 7, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 09990042,
Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnn-235383
Kržan Gregor, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 2107360,
FDV. gne-235392
Lenarčič Ana, Nasipna 69, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala II. gimnazija
Maribor, št. 0005859789. m-945
Lipej Mirjana, Brezovica na Bizeljskem
22, Bizeljsko, študentsko izkaznico,
št. 18000382, izdala FF v Ljubljani.
gnx-235248
Marković Žika, Grablovičeva ulica 40,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
99289956070. gno-235582
Markun Žiga, Britof 311, Kranj, dijaško
izkaznico, izdala Ekonomska šola Kranj.
gnn-235483
Matjašič Tamara, Zagorci 63 B, Juršinci,
študentsko izkaznico, št. 93577712. m903
Mihelič Mojca, Kocjanova 19, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01003293, izdala
Pedagoška fakuleta. gnz-235471
Mlakar Vinko, Valvasorjeva ulica 23,
Brežice, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-05218-00/95 VČ
96-00061, izdano leta 1995. gnw-235074
Mlakar Vinko, Valvasorjeva ulica 23,
Brežice, vpisni list za čoln, št. 3734-7855/99,
reg. št. KP 41-46, izdan 30. 6. 1999.
gnx-235073
Multigraf d.o.o. Ljubljana, Kančeva
ulica 6, Ljubljana, izvod licence št.
GE002011/04312 za vozila z reg. oznako
LJ SOLA-31, LJ SOLA-56, LJ ZALA-63 in
za vozilo z reg. oznako LJ ZALA-64, izdala
GZS. gnz-235496
Muminovič Edo, Kardeljeva 58, Maribor,
službeno izkaznico, št. 011617, MNZ
Ljubljana. m913
Musič Matej, Tržaška 17, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika. gnd-235418
Novak Aleš, Kozlovičeva 7, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gni-235213
Oven Silvester, Klanec pri Gabrovki 6,
Litija, delovno knjižico. gnx-235473
Pance Jernej, Viška cesta 54, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 30013405, izdala
Fakulteta za varstvo pri delu in požarno
varstvo v Ljubljani. gnm-235084
Panič Mateja, Lokavci 20, Križevci
pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št.
21030485, FDV. gnt-235652
Pejanovič Marjana, Dolnje Maševo 15,
Novo mesto, izkaznico nepremičninskega
posrednike št. 0046500480, izdana 24. 5.
2005. gnf-235470
Pejić Dragan, Pot na Rakovo jelšo 135,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-235096
Pešić Marko, Javornik 63, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
23050336, izdala Fakulteta zastrojništvo v
Ljubljani. gnk-235261
Pevec Frančišek s. p., Zagorica 10, Veliki
Gaber, preklic CEMT dovolilnice, objavljeno
v Ur. l. RS, št. 93/2006. gnb-235070
Pezdirc Jana, Kolodvorska 27, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 41990337,
Medicinska fakulteta. gnz-235521
Pirc Miha, Lesno Brdo 79, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnd-235193
Pistivšek Barbara, Javornik 32, Štore,
študentsko izkaznico, št. 71001383,
Biotehniška fakulteta. gnr-235554
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Podlesnik d.o.o., Morje 162, Fram,
dovolilnice za Hrvaško – tretje države,
koda 191/11- št. 0003878, 0003879,
0003880, 0003881, 0003959 in 0003960.
gnp-235481
Povše Ervin, Brdce 64, Dol pri Hrastniku,
študentsko izkaznico, št. 93602317,
Fakulteta za gradbeništvo MB. m-932
Primc Mojca, Bičje 13, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 04032507,
Fakulteta za upravo. gnr-235379
Prosenjak Jasmina, Spodnja Gorica 30,
Rače, preklic delovne knjižice Št. 20398,
izdana leta 2002. m902
Pukšič Irena, Nova vas 93, Markovci,
študentsko izkaznico, št. 61223439. m935
Puntar Staša, Wolfova ulica 2, Leskovec
pri
Krškem,
študentsko
izkaznico,
št. 61225127, Pedagoška fakulteta.
gny-235472
Rangu Mija, Makute 31, Uršna sela,
študentsko izkaznico, št. 25007027,
Fakulteta za arhitekturo. gng-235415
Rihar Maja, Dvor pri Polhem Gradcu
27, Polhov Gradec, dijaško izkaznico,
izdal Šolski center Ljubljana, Gimnazija.
gni-235088
Rodič Maruša, Vandotova ulica 55,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnv-235650
Saksida
Tanja,
Gregorčičeva
7,
Dornberk, študentsko izkaznico, št.
32040045, Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnj-235412
Samec Marko, Bevkova 5, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 93478469,
izdala Fakuleta za gradbeništvo Maribor.
m-944
Siter Simon, Dramlje 13/c, Dramlje,
delovno knjižico izdana na ime Kumberger
Vinko, stanujoč Zbelovska gora 10, 3215
Loče. gnh-235218
Stojilkovski Manja, Puhova 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20200273, Pravna
fakulteta. gnk-235061
Šifrer Aleš, Kidričeva ulica 91, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 20201331, Pravna
fakulteta. gnn-235658
Šušterič Miha, Krivec 75, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija ledina.
gnl-235635
Tavčar Nena, Rožni vrh 19, Šmartno
v Rožni dolini, študentsko izkaznico, št.
31250169, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnv-235075
Tepić Jasmina, Bevkova ulica 9, Žalec,
delovno knjižico, ser. št. A0375846, reg. št.
261/1997. gnd-235093
Tomažič Barbara, Ulica Milke Volk 32,
Orehova vas, vozno karto, št. 617, izdal
Certus Maribor. m-974
Topolinjak Simona, Cven 48a, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 21041362, FDV.
gnh-235214
Trajčov Goračo, Prešernova ulica 2,
Tolmin, delovno knjižico. gno-235332
Trobec Klemen, Gabrje 67, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 19434829,
Ekonomska fakulteta. gnk-235661
Vinčič Dražen, Kidričeva cesta 17,
Velenje, 2 delnici KRS Velenje d.d. št.
020827 in št. 020828. gnk-235511
Zadravec Tamara, Miklavž 16, Miklavž
pri Ormožu, vozno karto, št. 6967, izdal
Connex. gnj-235387
Zorec Dejan, Smuči dol 4, Izlake, delovno
knjižico. gnj-235212
Zupančič Rok, Trg Franca Kozarja
19, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
21018174, FDV. gns-235653
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Periodična informativna obvestila, ki štejejo
kot povabilo k oddaji ponudb
Gradnje
Javna naročila male vrednosti
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Sklepi skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Štampiljke preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

7269
7269
7269
7270
7271
7271
7296
7311
7326
7326
7331
7333
7337
7337
7348
7358
7365
7365
7366
7366
7370
7370
7379
7381
7382
7382
7382
7382
7382
7383
7383
7383
7386
7387
7389
7389
7392
7392
7397
7398
7398
7398
7399
7399
7399
7399
7399
7401
7403
7403
7406
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