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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 430-387/2006/2
Ob-26327/06
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.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo registrafonskih naprav, št. 430-387/2006.
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 in montaža registrafonskih naprav, povezanih v omrežje ter
izvedba šolanja za predmetno opremo.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
158,333.333,33 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.50.00.00-8.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 22. 9. 2006.

22. 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
0516.
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:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-382/2006
Ob-26368/06
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.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, PP
Črnomelj in PP Krško, št. 430-382/2006.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: sklop
1: PP Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 4,
Šmarje pri Jelšah; sklop 2: PP Črnomelj, Lokve pri Črnomlju; sklop 3: PP Krško, Cesta
krških žrtev 53, Krško.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali
vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za potrebe PP Šmarje pri Jelšah,
PP Črnomelj in PP Krško, po sklopih
iz priloge B. Podrobnejši opis predmeta
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javnega naročila bo naveden v razpisni
dokumentaciji.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
159,166.666,68 SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Šmarje pri Jelšah
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo ter dopolnilno/specialno opremo
(opremo prostora za pranje vozil, opremo
prostorov za pridržanje, orodje in opremo
priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo, ipd.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 66,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
22. 9. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Črnomelj
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Črnomelj, ki zajema:
pisarniško, pohištveno in drugo notranjo
opremo, opremo za sistem protivlomnega
varovanja, opremo za videonadzor, telefonsko centralo s terminalno opremo ter dopolnilno/specialno opremo (opremo prostora za
pranje vozil, opremo prostorov za pridržanje, orodje in opremo priročne delavnice za
vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo, ipd.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 60,833.333,34
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
22. 9. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
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5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Krško
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Krško, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo
ter dopolnilno/specialno opremo (opremo
prostora za pranje vozil, orodje in opremo
priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo, ipd.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 31,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
22. 9. 2006.
Trajanje: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 22. 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.
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:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-25959/06
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.
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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.
+386/1/478-18-83, 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.
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 13 mejnih prehodov: Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec,
Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje,
Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec, z
vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo z oznako ODGOI13MP-23/2006,
šifra 430-216/2006.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec,
Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje,
Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja 13 mejnih prehodov: Sečovlje,
Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec,
Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje,
Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec,
z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in
zunanjo ureditvijo.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izgradnja mejnih prehodov: Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Podplanina, z vsemi gradbeno obrtniškimi in
instalacijskimi deli ter komunalno, prometno
in zunanjo ureditvijo
1) Kratek opis: izgradnja mejnih prehodov: Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica,
Podplanina, z vsemi gradbeno obrtniškimi in
instalacijskimi deli ter komunalno, prometno
in zunanjo ureditvijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.

3) Količina ali obseg: izgradnja 5 mejnih
prehodov: Sečovlje, Babno polje, Petrina,
Vinica, Podplanina, z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
februar 2007.
Trajanje: 5 mesecev od oddaje naročila.
Predvideni datum:
– začetka gradnje: maj 2007,
– zaključka gradnje: september 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Izgradnja mejnih prehodov: Rigonce, Orešje, Imeno, Dobovec z vsemi
gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli
ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo
1) Kratek opis: izgradnja mejnih prehodov: Rigonce, Orešje, Imeno, Dobovec z
vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: izgradnja 4 mejnih
prehodov: Rigonce, Orešje, Imeno, Dobovec z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in
zunanjo ureditvijo.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
februar 2007.
Trajanje: 5 mesecev od oddaje naročila.
Predvideni datum:
– začetka gradnje: maj 2007,
– zaključka gradnje: september 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Izgradnja mejnih prehodov:
Zgornji Leskovec, Ormož, Razkrižje, Gibina
z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo
1) Kratek opis: izgradnja mejnih prehodov: Zgornji Leskovec, Ormož, Razkrižje,
Gibina z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno
in zunanjo ureditvijo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: izgradnja 4 mejnih
prehodov: Zgornji Leskovec, Ormož, Razkrižje, Gibina z vsemi gradbeno obrtniškimi
in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje:
februar 2007.
Trajanje: 5 mesecev od oddaje naročila.
Predvideni datum:
– začetka gradnje: maj 2007,
– zaključka gradnje: september 2007.
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: februar 2007.
Trajanje: 5 mesecev od oddaje naročila.
Predvideni datum:
– začetka gradnje: maj 2007,
– zaključka gradnje: september 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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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:
11. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-26385/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen
Šket, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta: breda.kosec@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
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. +386/1/478-18-21, e-pošta: breda.kosec@gov.si, faks +386/1/478-86-49,
internetni naslov: www.mju.gov.si.
II) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o davkih: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-27-00, centrala, e-pošta: gp.durs-gdu@gov.si, faks
+386/1/478-27-43.
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. +386/1/478-74-00,
centrala, e-pošta: gp.mop@gov.si, faks
+386/1/478-74-22.
IV) Naslov, kontaktne točke in internetna stran ustrezne državne službe, kjer je
mogoče dobiti informacije o zaščiti delovnih mest in delovnih pogojih: RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-34-50, centrala, e-pošta:
gp.mddsz@gov.si, faks +386/1/478-34-56.
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: ustanovitev služnosti in izvedba
ukrepov za zagotovitev kontroliranega prehajanja državne meje z Republiko Hrvaško
na cestnih komunikacijah.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:

Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ustanovitev služnosti in izvedba ukrepov
za zagotovitev kontroliranega prehajanja
državne meje z Republiko Hrvaško na
cestnih komunikacijah.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih 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.
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; Schengenski vir.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
www.gov./durs/.
Okoljska zakonodaja: RS, Ministrstvo za
okolje in prostor, www.gov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-1/06
Ob-26394/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Danijela Fišer, inž. grad., AC Projekt 1 SV Slovenija, Ulica Talcev 24, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-32-19, faks
faks 02/234-32-25, elektronska pošta: Danijela.Fiser@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja odseka mednarodni
mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko
Hrvaško.
II.2) Kraj izvedbe: od MMP Gruškovje do
meje z Republiko Hrvaško, ca. 600 m.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
AC mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško z vsemi
komunalnimi in energetskimi vodi, premostitvenim objektom, deviacijami, vod
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nogospodarskimi in okoljskimi uredit
vami.
II.6) Predvideni datum: začetka: postopka 30. 9. 2006, gradnje 1. 1. 2007.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
dela se bodo financirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije; in obveznic investitorja DARS.
II.9) Drugi podatki: razpis za oddajo del
AC mednarodni mejni prehod Gruškovje–
meja z Republiko Hrvaško bo predvidoma
konec meseca septembra 2006, začetek
gradnje januarja 2007.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(NACE/CPA/CPC): 502.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000497/2006.
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: 18. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-26395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Danijela Fišer, inž. grad., AC Projekt 1 SV Slovenija, Ulica Talcev 24, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-32-19, faks
02/234-32-25, elektronska pošta: Danijela.Fiser@ddc.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: novogradnja odseka AC
Slivnica–Draženci: sklop A in sklop C.
II.2) Kraj izvedbe:
– sklop A: Slivnica pri Mariboru,
– sklop C: Hajdina–Draženci.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: na podlagi
projekta faze IP in PGD je za gradnjo odseka AC Slivnica – Draženci: sklop A in
sklop C predvideno: gradnja avtoceste z
vsemi komunalnimi in energetskimi vodi,
premostitvenimi objekti, deviacijami, vodnogospodarskimi in okoljskimi ureditvami.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
30. 9. 2006, gradnje 1. 1. 2007.
II.7) Datum zaključka: januar 2007 do
september 2008.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila
dela se bodo financirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije; in obveznic investitorja DARS.
II.9) Drugi podatki: razpis za oddajo del
AC Slivnica–Draženci: sklop A in sklop C bo
predvidoma konec meseca septembra 2006,
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začetek gradnje januarja 2007; rok izgradnje
je: januar 2007 do september 2008.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000510/2006.
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: 18. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-26100/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: branka.esih@arnes.si, internetni
naslov: www.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 64.21.44.00-3, dopolnilni besednjak:
E071-1; pomožni predmet, glavni besednjak: 64.20.00.00-8.
II.2.3) Kategorija storitve: 5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
javno naročilo po odprtem postopku za
najem krajevnih in medkrajevnih optičnih
povezav po Sloveniji bo izvedeno približno v roku enega meseca.
V roku enega leta bo izvedenih več javnih razpisov za najem ponudnikovih optičnih
vlaken, prenosnih poti in ostalih telekomunikacijskih zmogljivosti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 9. 2006.
Arnes

Javni razpisi
Blago
Ob-26386/06
Podaljšanje roka
za sprejem ponudb
V javnem naročilu: Defibrilator, naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, št. B013/2006, objavljenem v Ur. l. RS, št. 96 z
dne 15. 9. 2006, Ob-25607/06, podaljšuje
rok za oddajo ponudb.
Ponudbe je mogoče odddati do torka
3. 10. 2006 do 10. ure. Javno odpiranje bo
isti dan ob 12. uri v prostorih ZD Škofja
Loka.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
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Ob-26588/06
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu »Dobava varnostnih
ograj«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
85-86 z dne 11. 8. 2006, Ob-22783/06 se
spremenijo roki, in sicer tako, da pravilno
glasijo:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2006 do 9.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 9.
2006 ob 10. uri; DARS, d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana, soba 319, 3.
nadstropje.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 3511-1/2006-245

Ob-26222/06

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov
za opremljanje objekta Nevrološke klinike
Kliničnega centra Ljubljana nakupom na leasing za obdobje 7 let«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006, Ob11604/06, se spremenijo točke II.3), IV.3.2),
IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer v naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: spremeni se datum v 11. 4.
2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 3. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
3. 10. 2006 in število dni iz 150 v 169.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 3. 10. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-26206/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dolenc, Andrej
Kačič, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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: dobava blaga.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za vzdrževanje javne
razsvetljave in prometne signalizacije:
1. sklop – dobava sijalk,
2. sklop – dobava svetilk,
3. sklop – dobava kablov,
4. sklop – dobava semaforske opreme,
5. sklop – dobava kandelabrov in temeljev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop – dobava sijalk,
2. sklop – dobava svetilk,
3. sklop – dobava kablov,
4. sklop – dobava semaforske opreme,

5. sklop – dobava kandelabrov in temeljev.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop – dobava sijalk – 21,000.000
SIT,
2. sklop – dobava svetilk – 12,000.000
SIT,
3. sklop – dobava kablov – 17,000.000
SIT,
4. sklop – dobava semaforske opreme
– 24,000.000 SIT,
5. sklop – dobava kandelabrov in temeljev – 25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi – v II. fazi
postopka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila
– BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila v skladu z
razpisno dokumentacijo.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 25. 10. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika, št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 25. 10. 2006 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-26207/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Mišo Pušnik, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornega vozila skupne mase
18 t z dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
1 kom tovornega vozila skupne mase 18 t
z dvigalom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila
– BON obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju osnovnih tehničnih
zahtev v skladu z razpisom.
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.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 70%,
2. reference ponudnika 10%,
3. dobavni rok 10%,
4. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 24. 10. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika, št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 24. 10. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 25. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 24. 10. 2006 ob 10. uri v poslovnih prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.

Ob-26208/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Mišo Pušnik, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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 blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornih vozil skupne mase 26 t.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
3 kom tovornih vozil (skupna masa vozila
26 t).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju osnovnih tehničnih zahtev v skladu
z razpisom.
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.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 70 %,
2. reference ponudnika – 10%,
3. dobavni rok – 10%,
4. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 24. 10. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika, št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 24. 10. 2006 do 8. ure.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 25. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 24. 10. 2006 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-26209/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktnai osebi: Majda Dolenc, Boris Celcer, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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: dobava blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške strojne in programske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
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 v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po dobavi, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predložitev certifikatov v skladu z razpisom.
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:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
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1. ponudbena cena – 80%,
2. reference ponudnika – 10%,
3. rok dobave – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 25. 10. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika, št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 25. 10. 2006 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: veljavnost ponudbe do 26. 11.
2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 25. 10. 2006 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Št. 02/2006
Ob-26210/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni
naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo podjetja, Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.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: JNBL02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava termo izoliranih vodomernih jaškov, I. faza.
Predmet razpisa je sukcesivna dobava
termo izoliranih vodomernih jaškov na sedež naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje. Termo
izolirani vodomerni jaški morajo biti v skladu
s projektno nalogo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena letna količina termo izoliranih vodomernih jaškov je 220 komadov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo znesek nakazal na transakcijski račun
izvajalca v roku 30 dni od dneva 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija dejavnosti;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali izjava
kandidata, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da za opravljanje dejavnosti
ni potrebno posebno dovoljenje na podlagi
posebnega zakona;
3. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. izjava kandidata, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. 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;
6. izjava kandidata, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
7. potrdilo davčnega organa, da je kandidat poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež oziroma
ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora priložiti
izjavo, da ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Obvezna dokazila za tuje ponudnike:
Tuji ponudniki predložijo dokumente ali
potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v državi izvora ali v državi iz katere oseba prihaja,
in iz katerega je razvidno, da so zahteve od
točke 1 – 7 izpolnjene. Dokumente ali potrdila je potrebno prevesti v slovenski jezik.
Če zadevna država takšnih dokumentov ali potrdil ne izdaja ali če dokumenti in
potrdila ne zajemajo vseh primerov dokazil,
jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo ali v državah članicah, kjer ne obstaja
določba o zapriseženi izjavi, zapriseženo
izjavo zadevne osebe pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi izvora ali v državi, iz katere
oseba prihaja.
Zaprisežene izjave, ki nadomeščajo dokumente ali potrdila, je potrebno overiti in
prevesti v slovenski jezik. Izjave, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ni potrebno overiti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o boniteti poslovanja: pravne
osebe predložijo BON 1 in BON 2, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in izjavo banke, da
ponudniku v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran račun; samostojni podjetniki predložijo
BON 1/SP, ki ne sme biti starejše od 30 dni
in napoved za odmero davka od dohodkov
iz dejavnosti za zadnje leto ter izjavo banke,

da ponudniku v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran račun.
Obvezna dokazila za tuje ponudnike: tuji
ponudniki predložijo dokumente ali potrdila,
ki jih izdajajo pristojni organi v državi izvora
ali v državi iz katere oseba prihaja, in iz katerega je razvidno, da so zahteve iz točke
1 izpolnjene.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNBL02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 23. 10. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik mora ponuditi vse naštete vrste jaškov:
– vodomerni jašek s termo izolacijo za
vodomer 1 × ¾'', za vgradnjo na travnate
površine,
– vodomerni jašek s termo izolacijo za
vodomer 1 × ¾'', za vgradnjo na utrjene površine s povoznim LTŽ pokrovom,
– dvojni vodomerni jašek s termo izolacijo za vodomer 2 × ¾'', za vgradnjo na
travnate površine,
– dvojni vodomerni jašek s termo izolacijo za vodomer 2 × ¾'', za vgradnjo na utrjene površine s povoznim LTŽ pokrovom.
Tehnične zahteve naročnika glede jaškov
so opisane v projektni nalogi razpisne dokumentacije. Ponudnik mora skupaj s ponudbo
dobaviti vzorec jaška, ki ga ponuja in ga dati
na razpolago naročniku, da bo pregledal ali
izpolnjuje zahteve zapisane v projektni nalogi in naročil izdelavo ocene jaška s stališča
varnosti pri delu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-378/2006/5
Ob-26217/06
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.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
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Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
1.3) 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.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo centralnega računalnika za primarno lokacijo, št.
430-378/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je dobava
centralnega računalnika IBM System z9
Business Class za primarno lokacijo in
njegova namestitev na tej lokaciji (Štefanova 2, Ljubljana). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Zahteva po točno določenem blagu temelji na 3. odstavku 35. člena Zakona o
javnih naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/04), ki omogoča, da naročnik točno določeno opremo nabavi v primeru, če bi bila
le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo, ali
bi imela nabava opreme za posledico nesorazmerne stroške, ali bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.10.00–1.
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: opis in
količine blaga, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
167,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo 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 plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od

dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi in namestitvi opreme.
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,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
podatke o kadrih.
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: 430-378/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: št. 96/06, z dne
15. 9. 2006, Ob-25802/06.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 27. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da, 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43037806, 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: 30. 10. 2006 do 15.
ure.
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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 od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 11.
2006 ob 11. 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 komisije izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt
PSF 0511.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): Tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali
pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko
ponudnik posamezno dokazilo nadomesti
z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež
(upravnim ali sodnim organom, notarjem ali
pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico)
ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava
podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-26218/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Apače, kontaktna oseba: Marijana Djorgovski, Apače 38, 9253
Apače, Slovenija, tel. 02/569-81-16, faks
02/569-10-10, elektronska pošta: marijana.djorgovski@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Apače,
Apače 38, 9253 Apače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zamrznjeni program izdelkov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: ostala živila.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 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:
prehrambeno blago:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: ribe in ribji izdelki,
– sklop 3: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 4: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 5: žita, mlevski izdelki in testenine,
– sklop 6: sadje in zelenjava,
– sklop 7: zamrznjeni program izdelkov,
– sklop 8: ostala živila.
Za vse sklope velja, da sta količina in obseg navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 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: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za dobo
36 mesecev.
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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 naslednje
pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem 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 kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, če ni, izjavo, da za dejavnost ponudnika ni potrebno
dovoljenje;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– odločba o registraciji objekta pri VURS
za ponudnike, ki so proizvajalci živil živalskega izvora;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom;
– BON 1/P s podatki in kazalniki za leto
2005 (za pravne osebe);
– podatke iz bilance uspeha in bilance
stanja za leto 2005, potrjene s strani DURS
(za samostojne podjetnike posameznike);
– potrdilo o višini KD za leto 2005 (za
kmete).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo o razpoložljivi tehnični opremi,
napravah in ustreznem voznem parku;
– izjavo o upoštevanju HACCP programa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1, največ 8.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– fiksnost ponudbenih cen – 15 točk,
– plačilni rok – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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: 7.200 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun pri UJP
Murska Sobota 01229-6030650-746.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2006
ob 13. uri; Osnovna šola Apače, Apače 38,
9253 Apače, zbornica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
Osnovna šola Apače
Ob-26223/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) 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: 040/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme.
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:
30.23.10.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A, B, Č
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
2) Kratek opis:
– sklop A: prenosni računalniki 57 kosov,
– sklop B: osebni računalniki 4 kosi,
– sklop Č: tiskalniki 88 kosov.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop C: monitorji 31 kosov.
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: računalniška oprema:
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– sklop A: prenosni računalniki – 57 kosov,
– sklop B: osebni računalniki – 4 kose,
– sklop C: monitorji – 31 kosov,
– sklop Č: tiskalniki – 88 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in
nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 15. 12. 2006, v vrednosti:
– za sklop A: v višini 1,000.000 SIT,
– za sklop B: ni zahtevana garancija,
– za sklop C: ni zahtevana garancija,
– za sklop Č: v višini 800.000 SIT.
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 040/2006.
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
040/2006.
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 040/2006.
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 10. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: 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 040/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: do 15. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 10. 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: 15. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 89/2006
Ob-26224/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših Logatec, kontaktna oseba: Alja Horvat, Gubčeva 8a, 1370 Logatec, Slovenija, tel.

01/750-80-82, faks 01/750-80-90, elektronska pošta: dom.starejsih.logatec@siol.net,
info@ds-logatec.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 (v tajništvu Doma
starejših Logatec, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure).
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: 4/2006-Ž.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil za potrebe Doma starejših Logatec za leto 2007 (sukcesivna dobava).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših Logatec,
Gubčeva 8a, 1370 Logatec.
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 obsega 17 sklopov v skupni orientacijski vrednosti (brez DDV) 49,060.000 SIT:
1. skupina: konzervirani izdelki,
2. skupina: sokovi in vode,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: perutnina,
5. skupina: mleko, masla in namazi,
6. skupina: mlečni izdelki,
7. skupina: kruh in pekovski izdelki,
8. skupina: sadje, zelenjava in stroč
nice,
9. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
10. skupina: krompir,
11. skupina: zamrznjena zelenjava, sladoled, ribe,
12. skupina: vina,
13. skupina: jajca,
14. skupina: ostalo prehrambeno blago,
15. skupina: začimbe, dišave in čaji,
16. skupina: mlevski izdelki,
17. skupina: splošno blago za kuhinjo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če končna ponudbena vrednost ponudbe posameznega ponudnika presega
30,000.000 SIT, mora ponudnik ponudbeni
dokumentaciji obvezno priložiti garancijo za
resnost ponudbe v vrednosti 10% vrednosti
ponudbe.
Ponudnik, ki bo v kumulativi sklenil pogodbo višjo od 30,000.000 SIT v neto vrednosti, bo moral najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo po prejemu mesečnega zbirnega
računa; plačilni rok, ki je krajši od 30 dni
po prejemu zbirnega mesečnega računa,
ni sprejemljiv.
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: na javnem razpisu lahko sodelujejo
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pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Izpisek mora biti izdan v tekočem
koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno oziroma pisno izjavo (podpisano
in žigosano), ki jo sestavi ponudnik sam, da
takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, s katerim ponudnik dokazuje,
da ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug podoben postopek. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe;
– potrdilo pristojnega davčnega ali drugega pristojnega organa države, s katerim
ponudnik dokazuje, da ima poravnane vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe;
– pravne osebe obrazec BON-1/P, samostojni podjetniki pa obrazec BON-1/SP, ki
ju izda AJPES; kmetje predložijo potrdilo o
višini katastrskega dohodka za leto 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) izjava o ustrezni tehnični opremljenosti;
b) izjava o organizirani službi in odgovornih delavcih za nadzor kakovosti;
c) izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin
in ustreznosti živil;
d) izjavo o sprejemanju plačilnega roka,
dostavi in interventnem odzivnem času;
e) seznam najvažnejših opravljenih dobav;
f) izjavo o kvaliteti mesa in mesnih izdelkov, sledljivosti in poreklu – samo tisti ponudniki, ki bodo ponudbo predložiti za skupini
»meso in mesni izdelki« in »perutnina«;
g) izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in njeni uporabi.
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: 4/2006-Ž.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Cena: 14.000 SIT (davek je vračunan).
Pogoji in način plačila: TRR, podračun pri UJP Ljubljana, Dunajska 22, št.:
01100-6030266933, sklic 00 26697.
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Ob prevzemu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti originalno potrdilo o vplačilu stroškov 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: do 30. 6. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki predložijo pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 13. uri; Dom starejših Logatec, Gubčeva
8a, 1370 Logatec – dvorana v 3. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
Dom starejših Logatec
Št. 674-7
Ob-26253/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47, elektronska pošta: info@zblagovnerezerve.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: 03B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup sredstev za osebno in kolektivno
zaščito.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče naročnika v
Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.10.00, glavni besednjak, dopolnilni predmeti: 18.14.00.00, 19.33.00.00,
33.26.27.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.10.00, glavni besednjak dodatni predmet: 18.14.20.00.
2) Kratek opis: dobava zaščitnih mask in
kombinezonov, lahkih.
3) Obseg ali količina okoli 1.080 kos zaščitnih mask in okoli 5.000 kos kombinezonov.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.14.30.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.14.10.00, 19.33.00.00.
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2) Kratek opis: dobava respiratorjev, zaščitnih rokavic in zaščitnih škornjev.
3) Obseg ali količina okoli 2.000 kosov
respiratorjev, okoli 1.000 parov zaščitnih
rokavic in okoli 1.000 parov zaščitnih škornjev.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.27.00.
2) Kratek opis: dobava dozimetrskih sistemov za R dozimetrijo.
3) Obseg ali količina: čitalec 1 kos in
okoli 660 kos dozimetrov.
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: sredstva za osebno in kolektivno zaščito v vrednosti do 120,7 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni (od začetka veljavnosti
pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici v višini 5% od ponujene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. in
3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
in 2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1,
1. in 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, in
izjava o nekaznovanosti,
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
BON-1 ali drug enakovreden dokaz pristojnega organa države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Naročnik bo za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti upošteval naslednje elemente:
– da ima število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih mesecih enako
nič,
– da so ponudnikovi prihodki v zadnjem
bilančnem obdobju najmanj enaki kot vrednost sredstev za osebno in kolektivno zaščito iz ponudnikove ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična dokumentacija: prospekti, druga dokumentacija, vzorci posameznih sredstev za osebno in kolektivno
zaščito, ki jih bo ponudnik dobavil.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 2. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve št. 10100-0039157343 ali
29000-0055148819.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 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: do 5. 2. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 9. uri, Ljubljana, Dunajska 106, sejna
soba naročnika.
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: 15. 9. 2006.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 2238-6
Ob-26254/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47, elektronska pošta: info@zblagovnerezerve.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zdravil za uporabo v humani medicini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče naročnika v
Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: zdravila
za uporabo v humani medicini v vrednosti
okoli 34,9 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni (od začetka veljavnosti
pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1., 2. in
3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
in 2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1,
1. in 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– kopija odločbe Ministrstva za zdravje o
dovoljenju za promet z zdravili,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, in
izjava o nekaznovanosti,
– izpisek iz sodne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
BON-1 ali drug enakovreden dokaz pristojnega organa države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Naročnik bo za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti upošteval naslednje elemente:
– da ima število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih mesecih enako
nič,
– da so ponudnikovi prihodki v zadnjem
bilančnem obdobju najmanj enaki vrednosti
ponujenih zdravil iz ponudnikove ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična dokumentacija – prospekti
zdravil, ki jih bo ponudnik dobavil,
– izjava, da bo pri izvedbi pogodbenih
obveznosti upošteval vse določbe zakonov
in podzakonskih aktov glede varovanja okolja.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delavnik od 8.
do 14. ure do 23. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR Zavoda RS za blagovne rezerve, št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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: do 31. 1. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2006
ob 10. uri, Dunajska 106, sejna soba naročnika.
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: 15. 9. 2006.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 457/06
Ob-26255/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Sabina Arčan, prav., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-187, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: sabina.arcan@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212
Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@
pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano:
1. sklop: sadje južno,
2. sklop: sadje domače,
3. sklop: zelenjava,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
10. sklop: čaji,
11. sklop: zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna
enota Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sadje južno.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
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Druga faza postopka za obdobja: od 1. 1.
2007 do 30. 4. 2007, od 1. 5. 2007 do 31. 8.
2007 in od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sadje domače.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od 1. 1.
2007 do 30. 4. 2007, od 1. 5. 2007 do 31. 8.
2007 in od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: zelenjava.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od 1. 1.
2007 do 30. 4. 2007, od 1. 5. 2007 do 31. 8.
2007 in od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2007.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2007.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2007.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: mlevski izdelki in testenine.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2007.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2007.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2007.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: čaji.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
31. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2007.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zmrznjena zelenjava in
zmrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava
3. 12. 2007.
Druga faza postopka za obdobja: od
1. 1. 2007 do 31. 5. 2007 in od 1. 6. 2007
do 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: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– v prvi fazi omejenega postopka: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT – v primeru, če vrednost naročila (za več sklopov ali vse sklope) presega
30,000.000 SIT (brez DDV),
– v drugi fazi omejenega postopka: izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval – v primeru, če vrednost
naročila (za več sklopov ali vse sklope) presega 30,000.000 SIT (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
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: kot ponudnik lahko na javnem razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence (dokaz ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kazni-
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vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokaz ne sme biti starejši od 30
dni od datuma za oddajo 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 da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava ponudnika.
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 svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (dokaz
mora biti v originalu in ne starejši od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
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 (dokaz
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da bo skladno z razpisanimi obdobji za
izvedbo druge faze postopka (za sklope 1,
2 in 3 trikrat letno ter za sklope 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 in 11 dvakrat letno) dostavljal cenike
in zagotavljal fiksnost cen v navedenih obdobjih – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila dobavljal blago najmanj
enemu javnemu zavodu – seznam najvažnejših dobav;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse vrste blaga iz posameznega sklopa
– pisna izjava ponudnika;
– da je bo dostava blaga fco sedež Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna enota
Ravne – razloženo – pisna izjava ponudnika;
– da bo odzivni čas en delovni dan – pisna izjava ponudnika;
– da izpolnjuje pogoje in načela o higieni
živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil –
HACCP sistem (Ur. l. RS, št. 60/02, 104/03,
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04) – pisna
izjava ponudnika;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa
oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih

reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe – pisna izjava ponudnika,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
vzorce blaga – pisna izjava ponudnika;
– da bo v primeru urgentnega naročila
na dan naročila zagotovil zahtevano dodatno količino kruha in pekovskega peciva ter,
da bo kruh, ki se ne porabi prevzel in zamenjal za ustrezno količino drobtin – pisna
izjava ponudnika (za sklop kruh in pekovsko
pecivo);
– da bo zagotavljal dostavo blaga tudi ob
nedeljah in praznikih – pisna izjava ponudnika (za sklop kruh in pekovsko pecivo).
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: omejeni.
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: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13.
uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100
– 6030279349 pri UJP Žalec s pripisom za
razpisno dokumentacijo »živila in material
za prehrano«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 10. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 11. 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: 20. 10. 2006
ob 9. uri, sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
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 javnega naročila (brez DDV):
40,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Javni zavod, Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Ob-26265/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
v roke: Skupina za javna naročila, faks
+386(0)2/331-15-33.
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:
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– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: UZ aparature.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava UZ
aparatur, in sicer po naslednjih sklopih:
– sklop 1: UZ aparatura za Oddelek za
intenzivno interno terapijo – 1 kos;
– sklop 2: UZ aparatura za Oddelek za
kardiologijo in angiologijo – 1 kos;
– sklop 3: prenosna UZ aparatura za Oddelek za kardiologijo in angiologijo – 1 kos;
– sklop 4: UZ aparatura za Klinični oddelek za pediatrijo – 1 kos;
– sklop 5: UZ aparaturi za Oddelek za
ginekologijo in perinatologijo – 2 kosa;
– sklop 6: endoskopska UZ aparatura za
Oddelek za gastroenterologijo – 1 kos.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000, dopolnilni besednjak: M023.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: UZ aparatura za Oddelek za intenzivno interno terapijo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 33112000,
dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 20,833.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 02
Naslov: UZ aparatura za Oddelek za kardiologijo in angiologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 33112000,
dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 29,166.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 03
Naslov: Prenosna UZ aparatura za Oddelek za kardiologijo in angiologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 33112000,
dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 04
Naslov: UZ aparatura za Klinični oddelek
za pediatrijo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 33112000,
dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33,333.333,33
SIT.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 05
Naslov: UZ aparaturi za Oddelek za ginekologijo in perinatologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 33112000,
dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 06
Naslov: Endoskopska UZ aparatura za
Oddelek za gastroenterologijo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 33112000,
dopolnilni besednjak: M023.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 20,833.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini, in sicer:
– 1,000.000 SIT za sklop 1,
– 1,000.000 SIT za sklop 2,
– 1,000.000 SIT za sklop 4,
– 1,000.000 SIT za sklop 5,
– 1,000.000 SIT za sklop 6.
Garancija mora veljati do 16. 6. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% pogodbene vrednosti (velja za
sklope 1, 2, 4, 5 in 6).
3. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (velja za sklope 1, 2, 4, 5 in 6).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 75-dnevni plačilni rok
od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve
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. Potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti.
2. 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. 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.
4. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave 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.
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5. Izjava ponudnika, 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 ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema 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 ponudbe.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava o zagotavljanju 100% razpisanih vrst in količin opreme, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika.
2. Izjava o dostavi opreme ddp Splošna
bolnišnica Maribor - razloženo in montirano
v prostore naslednjih oddelkov naročnika:
– opremo iz sklopa 1 v prostore Oddelka
za intenzivno interno terapijo;
– opremo iz sklopa 2 in 3 v prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo;
– opremo iz sklopa 4 v prostore Kliničnega oddelka za pediatrijo;
– opremo iz sklopa 5 v prostore Oddelka
za ginekologijo in perinatologijo;
– opremo iz sklopa 6 v prostore Oddelka
za gastroenterologijo.
3. Izjava o zagotavljanju dobave in montaže opreme v roku 60 dni od sklenitve pogodbe.
4. Izjava, da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis za
dobavljeno in montirano opremo.
Opomba: ponudniki morajo predložiti
potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni in
usposobljeni za servisiranje ponujene opreme.
5. Izjava, da zagotavlja odzivni čas servisa največ 8 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak.
5. Izjava, da zagotavlja šolanje osebja
naročnika za pravilno uporabo opreme.
6. Izjava, da zagotavlja 14-dnevno izobraževanje na mestu inštalacije in 14-dnevno izobraževanje za vsaj 1 osebo v referenčnem centru, ciljano za 3D/4D, strain in
stress (velja za sklop 2).
7. Izjava, da nudi 12-mesečno garancijo
za dobavljeno in montirano opremo.
8. Izjava, da zagotavlja dobavo rezervnih
delov še najmanj 7 let po izteku garancijske
dobe.
9. CE certifikat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC (za
opremo iz vsakega ponujenega sklopa).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska draž
ba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
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Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 158-170441 z dne 22. 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:
13. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
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 plačilu razpisne dokumentacij, faks +386(0)2/331-15-33.
Razpisno dokumentacijo je treba vplačati
na podračun EZR št. 01100-6030278185, s
pripisom za RD: UZ aparature.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: do 15. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 11.
2006 ob 13. uri; pisarna vodje skupine za
javna naročila (stavba št. 10).
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:
15. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-26350/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49. internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Brežice, PP Gorišnica, PP Ormož in PP Metlika,
šifra zadeve: 430-161/2006, JN: ODOPR4PP-32/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo je razdeljeno na 4 sklope:
– sklop 1: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Brežice,
– sklop 2: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP
Gorišnica,
– sklop 3: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Ormož,
– sklop 4: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Metlika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i); 30.10.00.00-0, 30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Brežice
1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Brežice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00. 00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.10.00.00-0, 30.21.30.00-5,
32. 30.00.00-6.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Gorišnica
1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP
Gorišnica.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00. 00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.10.00.00-0, 30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Ormož
1) Kratek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za
PP Ormož.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.10.00.00-0, 30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava in montaža pisarniške,
birotehnične in ostale opreme za PP Metlika

1) Katek opis: dobava in montaža pisarniške, birotehnične in ostale opreme za PP
Metlika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.10.00.00-0, 30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali
več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
V primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni okvir za poznejša naročila: 12 mesecev.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: december 2006, zaključek: februar
2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 4,500.000 SIT za sklop 1, za sklop 2:
2,500.000 SIT, za sklop 3: 3,000.000 SIT in
za sklop 4: 3,500.000 SIT, z veljavnostjo do
vključno 1. 3. 2007 ter izjava banke, da bo
ponudniku v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku po
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevze-ti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Opomba: ponudnik lahko zahtevani pogoj izpolni kumulativno, skupaj z morebitnim
prijavljenim podizvajalcem.
Dokazila:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe): izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (največ 3 mesece).
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
Opomba: ponudnik lahko zahtevani pogoj izpolni kumulativno, skupaj z morebitnim
prijavljenim podizvajalcem.
Dokazila:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
ali
– pisna izjava, da za dejavnost ponudnika ni potrebno dovoljenje, v primeru ko za
dejavnost ponudnika ni potrebno posebno
dovoljenje (največ 3 mesece).
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3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
in
– pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, in sicer 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 (največ
3 mesece).
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. 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 (kolikor
ponudba presega vrednost 50 mio SIT);
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe (original).
6. ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti;
Dokazila:
6.1 za pravne osebe (gospodarske družbe): obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
(original)
ali
6.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): obrazec BON 1/SP in
potrdilo/a o solventnosti poslovne/ih bank/e,
s podatki o blokadah transakcijskega/ih računa/ov v zadnjih 6 mesecih pred oddajo
ponudbe; navedeni dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb (original).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
7.1. ponudnik mora izkazati najmanj 2
kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi
in montaži, ki sta po vsebini, zahtevnosti in
obsegu istovrstni predmetu razpisanih del,

v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v
znesku nad 77,500.000 SIT brez DDV (pogoj za sklop 1),
7.2. ponudnik mora izkazati najmanj 2
kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi
in montaži, ki sta po vsebini, zahtevnosti in
obsegu istovrstni predmetu razpisanih del,
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v
znesku nad 40,834.000 SIT brez DDV (pogoj za sklop 2),
7.3. ponudnik mora izkazati najmanj 2
kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi
in montaži ki sta po vsebini, zahtevnosti in
obsegu istovrstni predmetu razpisanih del,
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v
znesku nad 50,000.000 SIT brez DDV (pogoj za sklop 3),
7.4. ponudnik mora izkazati najmanj 2
kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi
in montaži ki sta po vsebini, zahtevnosti in
obsegu istovrstni predmetu razpisanih del,
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v
znesku nad 60,000.000 SIT brez DDV (pogoj za sklop 4).
Dokazilo: seznam opravljenih dobav
in montaž v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dobavo, ki je predmet
javnega naročila, z zneskom, datumom in
nazivom končnega naročnika, vključno z
dokazilom v obliki potrdila-izjave, izdanega
s strani končnega naročnika (izpolnjenim,
žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti.
Opombe:
Ponudnik lahko v obrazcu “Seznam
opravljenih del” navede tudi naročila, ki presegajo vrednost.
Nepravilno navedeno naročilo in naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v obliki
potrdila na priloženem obrazcu, ki bo potrjeval ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne
bo upoštevano.
Kolikor je v eni pogodbi zajetih več različnih dobav, je ponudnik dolžan verodostojno izkazati obseg in višino posamezne
dobave.
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v
obliki potrdila, ki bo potrjevalo ponudnikovo
kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne bo upoštevano. Naročnik bo upošteval izključno zaključeno delo
po pogodbi.
8. ponudnik mora za dobavljeno opremo
nuditi naslednje garancijske roke:
– za informacijsko opremo 36-mesečni
garancijski rok;
– za birotehnično opremo 24-mesečni
garancijski rok;
– za avdiovideo opremo 24-mesečni garancijski rok;
– za ostalo pisarniško opremo 24-mesečni garancijski rok;
Dokazilo: potrjena izjava ponudnika o zagotavljanju garancijskih rokov.
9. ponudnik mora imeti za vsako ponujeno blagovno znamko za informacijsko
opremo sklenjeno veljavno pisno pogodbo,
ki zajema podporo proizvajalca, principala
ali zastopnika blagovne znamke za prodajo
in servis (garancijsko vzdrževanje opreme),
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo,
oskrbo z rezervnimi deli in garancijskimi pogoji (pogoj se zahteva pri vsakem sklopu
za oddelek informacijske opreme, in sicer
v sklopu 1 in sklopu 2: priloga 1, priloga 2,
priloga 3, priloga 4.1, priloga 4.2., priloga 5,
priloga 6 in priloga 7 popisa opreme – pre-
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dračuna, v sklopu 3 in 4: priloga 1.1, priloga 2.1, priloga 3.1, priloga 4.1, priloga 4.2,
priloga 5.1 in 5.2, priloga 6.1 in priloga 7.1
specifikacij informacijske opreme). Ta pogoj
ne velja za opremo iz oddelka (vsakega
sklopa) za birotehnično in avdiovideo opremo. Ponudnik lahko predloži več oziroma
različne pogodbe.
Dokazilo: veljavna kopija pogodbe za
vsako ponujeno blagovno znamko, iz katere mora biti nedvoumno razvidno:
a) da vse strani nedvoumno pripadajo
isti pogodbi;
b) na katero blagovno znamko se nanaša pogodba;
c) kdo sta pogodbena partnerja;
d) podpora za prodajo ponujene blagovne znamke;
e) podpora za servis (garancijsko
vzdrževanje opreme) ponujene blagovne
znamke;
f) začetek in konec veljavnosti pogodbe;
g) podpisi na pogodbi.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na pro-grame zaščitenih delovnih mest: 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 doku-menta, ki jo je določil naročnik: šifra zadeve:
430-161/2006, JN: ODOPR4PP-32/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/s142-152561 z dne 28. 7. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 10. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 1. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 10.
2006 ob 10. uri, Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
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gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 334/2006
Ob-26352/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Podčetrtek, kontaktna oseba: Ivica Hlupič, (od 10. do 12. ure), Trška
cesta 66, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel.
03/818-33-20, faks 03/818-33-45, elektronska pošta: Ivica.hlupic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Podčetrtek,
Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki:
1. sklop: mleko, 2. sklop: jogurti, 3. sklop:
smetana, skuta in maslo, 4. sklop: siri,
5. sklop: mlečni pudingi in deserti;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki: 1. sklop: juneče meso, 2. sklop: svinjsko
meso, 3. sklop: perutninsko meso, 4. sklop:
mesnine, 5. sklop: salame, 6. sklop: perutninske mesnine in salame, 7. sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: 1. sklop: zamrznjene ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: 1. sklop:
olja, 2. sklop: majoneze, 3. sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje: 1. sklop: solata, 2. sklop: ostala zelenjava, 3. sklop: krompir, 4. sklop: južno
sadje, 5. sklop: jabolka, 6. sklop: zgodnje
spomladansko sadje, 7. sklop: ostalo sadje,
8. sklop: suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 1. sklop: zamrznjena zelenjava, 2. sklop: konzervirana in
vložena zelenjava, 3. sklop: kislo zelje in
repa, 4. sklop: konzervirano sadje, 5. sklop:
marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale pijače: 1. sklop: nektarji, 2. sklop: sokovi
v 2 dcl embalaži, 3. sklop: sirupi, 4. sklop:
sadne kaše;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki
in testenine: 1. sklop: riž, 2. sklop: mlevski
izdelki, 3. sklop: instant mlevski izdelki,
4. sklop: kaše, 5. sklop: kosmiči, 6. sklop:
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testenine, 7. sklop: dehidrirane zakuhe in
zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: 1. sklop: izdelki iz krompirjevega testa, 2. sklop: zavitki in deserti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko
pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: 1. sklop:
pšenični kruh, 2. sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi, 3. sklop: ostali kruhi, 4. sklop:
žemlje, štručke, 5. sklop: rogljiči, bombete,
6. sklop: ostalo pekovsko pecivo, 7. sklop:
polnjeno pekovsko pecivo, 8. sklop: keksi,
9. sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte, 10. sklop: slaščičarska peciva
– pecivo iz vzhajanega testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: 1. sklop: kakavovi in kavini izdelki, 2. sklop: čaji, 3. sklop: razni praški,
4. sklop: kisi, 5. sklop: med, 6. sklop: začimbe, 7. sklop: dodatki jedem, 8. sklop: instant juhe, 9. sklop: ostala živila in dodatki
jedem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točke, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 10. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene 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 transakcijski račun,
št. 01292-6030675013, 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: 16. 10. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.
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: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 16. 10. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Osnovne šole Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254
Podčetrtek.
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: 15. 9. 2006.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 5320
Ob-26357/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
kontaktna oseba: tajništvo Mateja Knaus,
Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/480-61-00, faks 02/471-31-57, elektronska pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktni osebi: Suzana Žugelj
– splošni del, Tatjana Peršuh – vsebinski
del, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-61-00, faks 02/471-31-57,
elektronska pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.dudanicevogrinec.si.
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: 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: pralna sredstva in čistila za potrebe
Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor na lokaciji delovne enote Pobrežje,
Čufarjeva cesta 9 in delovne enote Tabor,
Veselova 3, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9,
Maribor, delovna enota Pobrežje in delovna
enota Tabor, Veselova 3, Maribor.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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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:
Sklopi:
I. pomivalno čistilna sredstva za kuhinje,
II. pralna sredstva,
III. sredstva za objektno higieno,
IV. pripomočki za čiščenje.
Ocenjena vrednost vseh sklopov je
19,975.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 2. 2007, konec 5. 2.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 7. 3.
2007.
2. Izjava o izdaji bančne garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60 dni od prejema pravilno izstavljenega
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. 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;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 1. da je ponudnik
ekonomsko-finančno sposoben, da je predložil BON 1 in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, da le-ta v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
2. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke;
3. da ponudnik jamči za verodostojnost
listin;
4. da ponudnik zagotavlja 100% razpisanih vrst blaga in količin blaga iz posameznega sklopa oziroma sklopov za katere se
prijavlja in se strinja, da se količine blaga
med letom lahko spremenijo;
5. da ponudnik ponuja blago, ki ustreza
vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam
naročnika v celoti in da bo dobavljeno blago
pri vsaki posamezni dobavi ustrezalo vsem
tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika v celoti;

6. da ponudnik predloži seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih skupaj s potrdili o dobro opravljeni storitvi, z
vrednostmi in datumi izvedbe;
7. da bo dostava fco – razloženo na obeh
lokacijah naročnika in da bo dobavni rok največ 72 ur in pri nujnih naročilih največ 24 ur
od prejema naročila ter da bo po vsakem
posameznem naročilu dobavljena celotna
količina naročenega blaga;
8. da bo na zahtevo naročnika poslal zadostno količino vzorcev blaga brezplačno;
9. da bo imel ponudnik blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
10. da ponudnik zagotavlja ustreznost
blaga vsem zakonom, pravilnikom in predpisom, ki so veljavni v Republiki Sloveniji v
času razpisa;
11. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
certifikati oziroma specifikacijami razpisanega blaga v slovenskem jeziku;
12. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
varnostnimi listi, navodili za uporabo in etiketami v slovenskem jeziku;
13. da ima ponudnik za ponujeno blago
ustrezen transport za nevarne kemikalije;
14. da bo ponudnik poskrbel za brezplačen odvoz odpadne embalaže oziroma da
ima sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
15. da je ponudnik strokovno usposobljen za dejavnost v zvezi s kemikalijami in
bo v primeru izbora nudil brezplačno strokovno pomoč naročniku, izobraževanje in
svetovanje v zvezi s kemikalijami in da ima
strokovno usposobljene svetovalce za kemikalije ter da bo svetovalec za kemikalije,
ki ga določi in izbere ponudnik dvakrat letno
izvedel brezplačno strokovno usposabljanje
– teoretično in praktično, za vse delavce naročnika, ki so uporabniki kemikalij;
16. da ponudnik zagotavlja, da je ponujeno blago, ki sodi med nevarne kemikalije
registrirano pri Uradu RS za kemikalije;
17. da je ponudnik seznanjen in sprejema ter izpolnjuje dodatne zahteve naročnika
po posameznih sklopih glede kakovosti ponujenega blaga in ostalih pogojev.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 25. 10. 2006,
cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01100-6030267030 s
pripisom za razpisno dokumentacijo Pralna sredstva in čistila. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo
o plačilu.
Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro ali po pošti s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije po predhodni najavi po faksu
št. 02/47-13-157.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 10. 2006 do
9.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 8. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno v I. in II. fazi omejenega postopka.
Sodelujejo strokovna komisija naročnika in
pooblaščene osebe ponudnikov, ki morajo
imeti pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2006
ob 10. uri, Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor
– sejna soba naročnika.
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 bo v
I. fazi omejenega postopka priznal sposobnost ponudnikom za obdobje enega leta.
Merilo za oddajo je najnižja cena z upoštevanjem zahtev naročnika posameznega
sklopa.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Ob-26359/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Marino Buzleta, Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-61-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) 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: vodovodni material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
univerzalni fazoni (spojniki), spojke univerzalne, navrtni zasuni z bajonetnimi
spoji in integriranimi tesnili, kroglični
zasuni in fitingi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ulica 15. maja 13, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,5 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
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:
1. dokazilo o registraciji (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samo-
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stojne podjetnike pa priglasitev na davčnem
uradu);
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. dokazilo, 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;
4. dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti dajatev in poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali če je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik pravočasno poravnane svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
– za pravne osebe, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne podjetnike posameznike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjave iz razpisne dokumentacije,
– orginalni tekst podpisa blaga z vpisanimi cenami po enotni meri in vrednostjo
ponudbenih del po posameznih postavkah,
– referenčna lista.
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: 23. 10. 2006,
cena: 15.000 SIT pred prevzemom razpisne
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na naročnikov TRR s št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.,
s pripisom plačilo razpisne dokumentacije
– vodovodni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 23. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 11. uri, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
(mala sejna soba).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
Št. 6/43
Ob-26369/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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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:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadgradnja regijskih vozlišč.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
Slomškov trg 10, Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je nadgradnja regijskih vozlišč, ki obsega:
– regijsko centralno stikalo: 6 kompletov;
– komunikacijski vmesnik: 6 kosov;
– odkup komunikacijske opreme: 1 komplet.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
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 nadgradnja
regijskih vozlišč, ki obsega:
– regijsko centralno stikalo: 6 kompletov;
– komunikacijski vmesnik: 6 kosov;
– odkup komunikacijske opreme: 1 komplet.
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 v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od
izdaje računa. Priloga računa je podpisana
dobavnica s strani naročnika, za dobavljen
material. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani naročnika. Na računu mora biti označen
sklic na pogodbo.
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 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.
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:
P1 Dokazilo o registraciji
P2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
P3 Potrdilo o nekaznovanosti
P4 Dokazilo o poravnanih davkih.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P5 Dokazila o finančnem poslovanju.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe
P7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN
Nivo-Podjetje:
TP 1 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponujena oprema popolnoma ustreza tehničnim
zahtevam naročnika.
TP 2 Kolikor je ponudnik na področju, ki
je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status.
TP 3 Ponudnik mora imeti in dokazati
status pooblaščenega prodajalca opreme,
ki jo ponuja v ponudbi.
TP 4 Ponudnik mora imeti status najmanj
Cisco Premier Certified Partner oziroma
drug ustrezen status, na osnovi katerega
je zagotovljen enak tehnični nivo usposobljenosti.
TP 5 Ponudnik mora imeti podpisano
ustrezno pogodbo o tehnični in strokovni
podpori s proizvajalcem opreme, ki zagotavlja izpoljevanje pogojev TP7 in TP8.
Nivo-Kadri
TP 6 Ponudnik mora imeti najmanj 3 zaposlene strokovnjake s fakultetno izobrazbo
elektrotehnične ali računalniške smeri.
nivo-Oprema
TP 7 Vsa ponujena oprema mora imeti
najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo.
TP 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo
v obdobju garancije zagotovil zamenjavo
kateregakoli kosa komunikacijske opreme
podane v tehničnem delu v času 5 dni.
TP 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da vsa
ponujena oprema ustreza tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji (EU).
Oprema mora biti opremljena s certifikatom
o skladnosti.
TP 10 Ponudnik mora za vsako vrsto
ponujene opreme podati natančne tehnične
specifikacije, modelno in kataloško številko
proizvajalca.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena opreme
97
2. št. strokovnjakov s statusom
CCNP ali CCDP oziroma
drugim ustreznim statusom
3
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 76/2006/JNB.
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: 6. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v primeru, da
ponudnik natisne razpisno dokumentacijo s spletne strani Pošte Slovenije
(www.posta.si), plačilo ni potrebno. Če pa
ponudnik želi prejeti razpisno dokumentaciji
po pošti, se pošlje dokazilo o plačilu po faksu 449-23-79.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 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: 14. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 11.
2006 ob 10. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/43
Ob-26370/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
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:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava tovornih prikolic.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: PE Maribor, Zagrebška c. 106, 2000 Maribor in PLC Ljubljana,
Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je nabava tovornih prikolic:
1. tovorna prikolica 1 – 1 kos,
2. tovorna prikolica 2 – 2 kosa.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34223000.
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 nabava tovornih prikolic:
1. tovorna prikolica 1 – 1 kos,
2. tovorna prikolica 2 – 2 kosa.

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 v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od
izdaje računa. Priloga računa je podpisana
dobavnica s strani naročnika, za dobavljen
material. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani
naročnika.
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 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.
P 10 Izjava ponudnika, iz katere je razvidna servisna mreža pooblaščenih serviserjev, ki so kadrovsko in tehnično usposobljeni
za izvajanje vzdrževanja tovornih prikolic
v garancijski in izven garancijski dobi. Naročnik bo po potrebi izvedel osebni pregled
usposobljenosti serviserjev. Vzdrževanje tovornih prikolic mora biti omogočeno v Mariboru in Ljubljani.
P 11 Izjava ponudnika, ki dokazuje, da je
ponudnik pooblaščen prodajalec za znamko
tovornih prikolic, ki jo ponuja.
P 12 Izjava ponudnika o splošni garanciji, ki je najmanj 12 mesecev.
P 13 Izjava ponudnika, da bo organiziral
izobraževanje. Ponudnik organizira izobraževanje voznikov glede pravilne in gospodarne uporabe tovornih prikolic, in sicer v
Ljubljani in Mariboru.
P 14 Ponudnik mora k ponudbi predložiti
naslednje dokumente za vsako vrsto tovorne prikolice: navodila za uporabo, garancijsko in servisno knjižico.
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:
P1 Dokazilo o registraciji;
P2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
P3 Potrdilo o nekaznovanosti;
P4 Dokazilo o poravnanih davkih.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P5 Dokazila o finančnem poslovanju.
IIIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN;
P7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. garancijska doba
3. dobavni rok

Ponderiranje
90
5
5

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 77-2006/JNB.
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: 22. 10. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v primeru, da
ponudnik natisne razpisno dokumentacijo s spletne strani Pošte Slovenije
(www.posta.si), plačilo ni potrebno. V primeru, da ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo po pošti, pošlje dokazilo o plačilu
razpisne dokumentacije po faksu 449-23-79
s pripisom, na kateri naslov jo pošljemo in
za katero naročilo gre.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 5. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 10.
2006 ob 10. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-379/2006/5
Ob-26400/06
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 dokumentcijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, št. 430-379/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– najem.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
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 je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
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 najem 20 kosov vozil, za
obdobje najema 4 let. Predvidena uporaba
vozil je 30.000 km/leto, to je 120.000 km
v dobi najema. Obseg javnega naročila je
okviren in se prilagaja konkretnim potrebam
in razpoložljivim proračunskim sredstvom
naročnika. Naročnik si pridržuje pravico do
spremembe obsega javnega naročila.
Če je znana, ocenjena vrednost brez
DDV: 240,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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
dneva uradnega prejema računa. Podrobnejša določila glede plačil so navedena v
razpisni dokumentaciji.
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:
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– registracijo in
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti: seznam vseh pooblaščenih serviserjev za ponujena vozila, na področju celotne države.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. Cena najema
80
2. Cena porabe goriva
10
3. Servisna pokritost po regijah
9,9
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-379/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 30. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43037906, 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: 2. 11. 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: 3. 11.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje za-

deve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/li
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): prevozna sredstva morajo biti dostavljena na naslov naročnika iz točke II.1.2) b) dne 1. 3. 2007.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 2.3.-22666/06

Ob-26221/06

Zavrnitev ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice,
d.o.o. v postopku oddaje javnega naročila gradnje po odprtem postopku za »Zame
njavo dotrajanih strešnih kritin na poslovnih
objektih HSŽ«, objavljenem v Ur. l. RS, št.
73-74, Ob-20341/06 z dne 14. 7. 2006, je
sprejel odločitev o zavrnitvi obeh prispelih
ponudb. Odločitev temelji na 76. členu Zakona o javnih naročilih. ZJN-1-UPB1 (Ur. l.
RS, št. 36/04).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 110-1/06

Ob-26396/06

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvajalca za »Odsek: AC Lendava – Pince
z odcepom HC na Dolgo vas, Sklop »C« od
km 0+460 do km 3+000« (Ob-22354/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 26. 9. 2006 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2006 ob 12. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 430-361/2006/4

Ob-26075/06

Spremembe
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za novogradnjo
objekta PLP Brnik in ostalih državnih organov,
št. 430-361/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006, Ob-25048/06,
se spremenijo točke objave: II.1.6), II.2.1) in
III.2.1.3) tako, da se glasijo:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je novogradnja
objekta na Brniku za potrebe PLP Brnik in
ostalih državnih organov, in sicer: izdelava
projektne dokumentacije za objekt Ministrstva za notranje zadeve (PLP Brnik), Ministrstva za promet in Ministrstva za finance
(Carina) – I. in II. faza ter izdelava tehnične
dokumentacije in pridobitev upravne dokumentacije za objekt Ministrstva za notranje
zadeve (PLP Brnik), izgradnja objekta, zunanja ureditev objekta, izvedba vseh komunalno energetskih priključkov objekta ter
dobava in montaža opreme v objektu, po
načelu »ključ v roke«.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 500,000.000 SIT
brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam in potrdila najpomembnejših
izdelav projektne dokumentacije za stavbe
v zadnjih treh letih;
– seznam in potrdila najpomembnejših
izvedb gradnje za stavbe v zadnjih petih
letih;
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del;
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
– tehnične značilnosti ponujene opreme.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-332/2006/6

Ob-26481/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Črnomelj, izvedbo adaptacije
poslovnih prostorov za potrebe SENDM ter
novogradnjo objekta PP Rogaška Slatina, št.
430-332/2006, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006, Ob-23454/06,
se spremenijo točke IV.3.2, IV.3.3 in IV.3.7
objave tako, da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 28. 9.
2006 do 11. ure.

Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43033206, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenija, 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: 29. 9. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 9.
2006 ob 12.30; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana.
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.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-25961/06
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:
obnova Škofja Loka – pripravljalna dela
in izgradnja križišča 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1110 cesta R1-210
Škofja Loka–Gorenja vas.
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 30. 5. 2007.

Št.

98 / 22. 9. 2006 /

Stran

7481

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).
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– 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 9. 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: 9. 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: 9. 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
330,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 151/06
Ob-25964/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-22 ali
02/796-06-10, faks 02/799-06-19, elektron-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ska pošta: herbert.glavic@kidricevo.si, internetni naslov: www.lex-localis.info.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: »JN št. 6: vrtec Kidričevo«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vrtca (gradbena dela, obrtniška
dela, električne in strojne inštalacije, notranja in zunanja oprema).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kidričevo.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
560,000.000SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2006 in/ali konec
31. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
56,000.000 SIT); ponudnik, ki bo uspel na
javnem naročilu, bo moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti – samo v primeru, če pri
izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v višini
podizvajalskih pogodb), bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z
začasnimi mesečnimi situacijami, in sicer:
– v letu 2006 znesek do višine zagotovljenih proračunskih sredstev za leto 2006.
Investitor bo pogodbena dela plačeval v
roku 60 dni od uradnega prejema situacije,
in sicer za največ do pogodbene vrednosti
zneska.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
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; 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; zoper ponudnika ne

sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik
mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih
podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov;
ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o
sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle
obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme
biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti,
ga lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2003, 2004, 2005) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih
2003 in/oziroma 2004 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; pogoj
v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben financirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj finančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno Iz 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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2006 /S 114-121309 z dne
17. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 414-04-4/99.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Cena: 15.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Občine Kidričevo, št.
01245-0100017097, s pripisom »vrtec Kidričevo«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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 vključno z 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Občine Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.
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; drugi javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta
Slovenije 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 9. 2006.
Občina Kidričevo
Ob-26074/06
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, kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, 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,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, 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, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-44-33.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/321789.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalnih naprav za I. etapo
I. faze za severni del območja VP 3/2
– Tehnološki park.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: 502.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.11.12.91-4.
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 30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od vrednosti
pogodbe ob primopredaji.
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;
Dokazila: 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;
Dokazilo: 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;
Dokazilo:
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
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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:
– Okvirni terminski plan izvedbe del in
finančni plan
Ponudnik mora pripraviti okvirni terminski plan izvedbe, prikazan v delovnih dnevih
do dokončanja vseh pogodbenih del, prav
tako pripravi finančni plan, ki naj bo skladen
s terminskim planom. Okvirni terminski plan
izvedenih del in finančni plan morata biti
podpisana in žigosana.
– Tabele:
– referenčna lista razpisanih del s
priloženimi pisnimi priporočili investitorjev;
– struktura cene;
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili s
strokovnimi življenjepisi in kopijami strokovnih izpitov;
– tabela kadrov, ki bodo dela izvajali.
– Izjava zavarovalnice
Izjava zavarovalnice, ki je pristojna na
območju RS za sklepanje tovrstnih pogodb,
da bo ponudnik v primeru izbora za razpisana dela sklenil zavarovalno pogodbo za
celotno vrednost dogovorjenega posla po
zakonu o zavarovalnicah in da bo iz naslova omenjene pogodbe lahko naročnik in
izvajalec poravnal tudi stroške za škodo na
sosednjem objektu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o gospodarskih družbah,
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
– Posebne gradbene uzance.
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. cena – 95 točk,
2. finančna usposobljenost – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-62/2006-33.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 10. 2006.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 10. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, 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.

Stran

7484 /

Št.

98 / 22. 9. 2006

VI.4) Dodatne informacije: naročnik
si pridržuje pravico do uporabe 89. člena
Zakona o javnih naročilih.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-26139/06
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 komerc. zadeve in javna naročila
RTV – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-90,
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.1.1) 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: RTV 041/2006-1L-ODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova 6 ženskih in 5 moških sanitarij
na objektih RTV Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije Ljubljana, Tavčarjeva 17 in Kolodvorska 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.60-40.
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: 12 mesecev ali od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 30. 12. 2006 v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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
041/2006.
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 041/2006.
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
041/2006.
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 041/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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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.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
070/2005. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo leta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na tel. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. 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 070/2005-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2006 ob 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 30. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2006
ob 11. 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:  14. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 50/2006
Ob-26204/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Študentski domovi, kontaktni osebi: Andrej Kuster in Darja Kukovičič,
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-84-200, faks 02/22-84-233,
elektronska pošta: umsd@uni-mb.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 503,5.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– prenova elektro instalacij in elektro
opreme skladno s predpisi in standardi,
– vgradnja aktivne požarne zaščite
(avtomatsko javljanje požara),
– vgradnja varnostne razsvetljave
skladno s SISTEN 1838 na področju vseh
evakuacijskih poti,
– razvod CATV instalacij do vseh
sob,
– kontrola pristopa pri glavnem vhodu
z magnetnimi karticami,

– video nadzor glavnega vhoda s prenosom slike v dežurno sobo v domu 5.
Pri obnovi elektro instalacij je potrebno
upoštevati strokovno mnenje PRO 087/2006
izdelano pri IVD projektiva, d.o.o., Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Študentski domovi – naselje Gosposvetska, DOM 4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Prenova elektro instalacij in elektro opreme skladno s predpisi in standardi, vgradnja
aktivne požarne zaščite (avtomastko javljanje požara), vgradnja varnostne razsvetljave
skladno s SISTEN 1838 na področju vseh
evakuacijskih poti, razvod CATV instalacij
do vseh sob, kontrola pristopa pri glavnem
vhodu z magnetnimi karticami, video nadzor
glavnega vhoda s prenosom slike v dežurno
sobo v domu 5.
Pri obnovi elektro instalacij je potrebno
upoštevati strokovno mnenje PRO 087/2006
izdelano pri IVD projektiva, d.o.o., Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,0 mio SIT in
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe iz katere
so razvidna medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-I/3).
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež (potrdilo mora biti v originalu in
ne starejše od 30 dni od datuma predvidenega za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah, mora priložiti potrdila vseh
bank, pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa.
3. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila že izvajal elektro instalacijska dela, ki obsegajo v znesku najmanj
30 mio SIT;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika.
2. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. da je sposoben delo izvesti v roku 2
mesecev;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da je ponudnik vsaj 30% del sposoben
izvesti z lastnimi delavci;
Dokazilo: izjava ponudnika.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 01100-6030631265.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 10. 2006
ob 14. uri; Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, Maribor – 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.4) Dodatne informacije: Andrej Kuster, Darja Kukovičič, Univerza v Mariboru, Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/22-84-210,
02/22-84-215.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Univerza v Mariboru,
Študentski domovi

Ob-26266/06
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, Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Branko Koprčina, dipl. inž. grad., Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-32,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: branko.koprcina@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Branko Koprčina, dipl. inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-14-32, faks 02/252-65-51, elektronska pošta: branko.koprcina@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija (v času
uradnih ur), kontaktna oseba: Branko Koprčina, dipl. inž. grad., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-32,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: branko.koprcina@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: sanacija plazu na javni poti v
Hrenci s pilotno steno 100 cm.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu na javni poti v Hrenci s
pilotno steno 100 cm.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Malečnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 delovnih dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
06.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni 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,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
22400-01/2006-0801/BK.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 6. 10. 2006.
Cena: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR, št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
10. 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: do 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 10. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna soba 215/II.
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: 15. 9. 2006.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Komunalna direkcija
Ob-26328/06
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:
modernizacija regionalne ceste R3-672,
ods. 3927 Smednik–Zameško–Kostanjevica od km 3.720 do km 5.510.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 3927 cesta R3-672
Smednik–Zameško–Kostanjevica.
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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 31. 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 po-
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sebnih 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 12. 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: 12. 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: 12. 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 83,300.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-26337/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Lido Gržinič, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00,
faks 05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o., kontaktna oseba: Lido Gržinič,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000; 041/321-566, faks
05/66-86-120, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
kontaktna oseba: Lesjak Lilijana, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-86-000, faks 05/66-86-120, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski vodovod Koper d.o.o., kontaktna oseba: Lesjak Lilijana, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000, faks
05/66-86-120, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovodnega omrežja Kocina
(cevovodi iz duktila fi 100 mm, L=414 m
in PE fi 63 mm L= 2363 m raztežilnik
2 m3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šared–Kocina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg, in sicer razdelilni cevovod in raztežilnik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 31. 12. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 135 dni od oddaje naročila; začetek 15. 11. 2006 in/ali konec 1. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, predloži jo izbran ponudnik ob podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti, bančno garancijo predloži izvajalec pred iztekom bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del,
oziroma po dokončanju del in ob uspešni
primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila v roku 75 dni od potrditve situacije za dela opravljena v preteklem
mesecu.
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:
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– ponudnik mora predložiti vsa dokazila
in dokumente ter izpolniti vse pogoje v skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1A, oziroma
mora predložiti vsa dokazila in dokumente
in izpolniti pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, da bo ponudba pravilna;
– dokazilo da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta, BON 1 in BON
2, ki nista starejša od 30 dni);
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčno listo potrjeno s strani investitorjev z navedbo zgrajenih vodovodov;
– seznam podizvajalcev;
– razpoložljiva tehnična oprema;
– vodstveni kader gradbišča z 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun, št. 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 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: 24. 10. 2006
ob 13.15; Rižanski vodovod Koper Ulica
15. maja 13 (soba 113), Koper.
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: 15. 9. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-26351/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Primož
Jovan, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks 01/755-15-55,
elektronska pošta: primoz.jovan@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5-07 371-59/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redno vzdrževanje cest v Občini Vrhnika
za obdobje 1. 12. 2006 – 31. 10. 2007:
1. sklop: redno vzdrževanje višinskih
cest (letno in zimsko vzdrževanje),
2. sklop: redno vzdrževanje nižinskih
cest (letno in zimsko vzdrževanje),
3. sklop: redno vzdrževanje parkov in
zelenic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Vrhnika.
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: redno
vzdrževanje cest v Občini Vrhnika za obdobje 1. 12. 2006–31. 10. 2007:
1. sklop: redno vzdrževanje višinskih
cest (letno in zimsko vzdrževanje),
2. sklop: redno vzdrževanje nižinskih
cest (letno in zimsko vzdrževanje),
3. sklop: redno vzdrževanje parkov in
zelenic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2006 in/ali konec
31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo do 15. 12. 2006;
– izjavo banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo
v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
veljati 30 dni od datuma dokončanja del in
jo bo priložil naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu situacije.
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:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad;
če je registriran pri davčnem uradu;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi izre-
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dna uprava; ali če je bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni
organ države kjer ima ponudnik svoj sedež
(potrdilo mora biti v originalu in ne starejše
od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov;
– izjava o plačilnih pogojih s 60-dnevnim
plačilnim rokom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec referenc s prilogo najmanj 1.
reference enakih ali podobnih del, ki so presegli 50% ocenjene vrednosti, opravljenih v
zadnjih treh letih od dneva ponudbe, (original ali fotokopija-faks);
– izjavo, o razpoložljivem strokovnem
kadru, razpoložljivi mehanizaciji, možnosti
zagotavljanja dobave potrebnega materiala
za opravljanje razpisane dejavnosti, razpolaganjem s skladiščnim in garažnim prostorom, ki bo omogočal 15 minutni odzivni čas
ter navedbo podizvajalcev, če jih ima;
– izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti in upoštevanjem veljavnih predpisov;
– izjavo o zavarovanju dejavnosti;
– izjavo o upoštevanju obveznosti iz
Zakona o varstvu in zdravju pri delu.
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: 5-07 371-59/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006 do
12. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije z virmanom na TRR
01340-0100001093 – za razpisno dokumentacijo – ceste.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 10. 2006 do 12.
ure.
Ponudba mora biti pravilno označena
z napisom “Ne odpiraj, ponudba redno
vzdrževanje cest v Občini Vrhnika za obdobje od 1. 12. 2006 do 31. 7. 2007 – sklop” z
naslovom ponudnika na hrbtni strani.
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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 13. uri, Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Občina Vrhnika
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Št. 430-117/2006
Ob-26412/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Stanislava Zupan, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-13, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Anamarija Rot, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-08,
faks 04/586-92-13, elektronska pošta: anamarija.rot@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-117/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odstranitev večstanovanjskega objekta
Hrušica 56 in štirih pomožnih objektov
ter gradnja novega večstanovanjskega
objekta.
Obstoječi objekt Hrušica 56 je tlorisne
velikosti 18,90 m x 10,35 m in je bil zgrajen leta 1900. V njem se trenutno nahaja 6
stanovanj v lasti Občine Jesenice. Objekt
je priključen na javno kanalizacijo in elektro
omrežje, fekalne vode se odvajajo v lastno
greznico, meteorne vode se ponikajo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: obstoječi objekt Hrušica 56, se nahaja na severnem robu naselja
Hrušica v Občini Jesenice, nad Kulturnim
domom Hrušica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
bodo izvajala v letih 2006 in 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 10. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– 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.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-117/2006.
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: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43011706. Ponudniki, ki
želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o vplačilu, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila ter
ID št. za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 1. 2007 in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2006
ob 13. uri, sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico:
– da ne sklene dodatka k pogodbi za
izvedbo del v letu 2007 oziroma zmanjša
obseg predvidenih del, če ne bodo zagotovljena sredstva za ta namen v proračunu
Občine Jesenice oziroma ne bo zagotovljena zadostna višina sredstev;

– da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 9. 2006.
Občina Jesenice

Storitve
Št. 007-10/2006

Ob-26121/06

Razveljavitev
Javni razpis naročnika Občine Cankova
za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Cankova za šolsko leto 2006/2007,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 83 z dne
4. 8. 2006, Ob-22186/06, se razveljavi.
Občina Cankova
Št. 961-05/2006

Ob-26133/06

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na osnovi izvedenega
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem
listu EU št. S-74, z dne 15. 4. 2006, pod št.
objave 077735 in v Uradnem listu RS, št.
43, z dne 21. 4. 2006, Ob-11380/06, za izvajanje varovanja in opravljanje receptorskih
storitev v objektih in prostorih ZPIZ in ZZZS
(OE Maribor in OE Celje), in v skladu z določilom prvega odstavka 77. člena ZJN-1, s
sklepom št. 961-05/2006-2620 z dne 22. 6.
2006, potrjenega s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-308/06-2536 z dne
25. 8. 2006, zavrnil vse prispele ponudbe.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 040/06

Ob-26367/06

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, je
na podlagi 76. člena ZJN-1-UPB-1 sprejel
odločitev o zavrnitvi ponudbe prispele za javno naročilo “Nadzor in strokovno svetovanje
pri izvedbi projekta Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – faza II, Mehansko
biološka in termična obdelava odpadkov”,
številka projekta 2005/SI/16/C/PE/001/03,
po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem
listu RS, Ob-20427/06 z dne 14. 7. 2006 ter
Uradnem glasilu EU 2006/S 133-143025 z
dne 15. 7. 2006. Naročnik je ugotovil, da je
ponudba nepravilna, ker se je po javnem odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da ne izpolnjuje v celoti
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
15. 9. 2006.
Mestna občina Celje
Št. 430-117/2005/213

Ob-25960/06

Popravek
V javnem razpisu za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za
potrebe državnih organov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 85-86 z dne 11. 8.
2006, Ob-22785/06, se spremenijo nasled
nje točke:
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IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 10. 2006 do 9. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 10.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana – 6. nadstropje.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-402/2006-25
Ob-25962/06
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48; dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48; dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, 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: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve A (storitve kopenskega transporta navedeno v prilogi ZJN-2A).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 285/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba avtobusnih prevozov s kapaciteto
49 do 54 oseb in izvedba prevozov z minibusi, s kapaciteto 20 do 25 oseb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se bodo predvidoma izvajale na relacijah po celi Sloveniji,
Evropi (Češka, Belgija, Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija, Francija,...) in Balkanu
(Hrvaška, Bosna, Črna Gora, Makedonija,
Kosovo, Srbija, Grčija...).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60112200-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– Storitve se bodo predvidoma izvajale
na relacijah po celi Sloveniji, in sicer po
naslednjih regijah z okvirnimi predvidenimi
kraji odhodov avtobusov:

A. Gorenjska z Ljubljano (Ljubljana, Vrhnika, Kranj, Bohinjske Bela...),
B. Primorska (Vipava, Postojna, Gorica,
Ankaran, Pivka...),
C. Dolenjska (Novo Mesto, Brežice, Cerklje ob Krki, Kočevje...),
D. Štajerska (Celje, Maribor, Murska Sobota, Slovenska Bistrica...)
ter po Evropi (Češka, Belgija, Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija, Francija,...) in
Balkanu (Hrvaška, Bosna, Črna Gora, Makedonija, Kosovo, Srbija, Grčija...).
– Orientacijska vrednost celotnega
javnega naročila za leto 2007 in 2008 je
270,000.000 SIT z vključenim DDV. Orientacijska vrednost javnega naročila za leto 2009
je 140,000.000 SIT z vključenim DDV.
Ocenjena vrednost prevozov po regijah
za leto 2007 z DDV:
A) Gorenjska z Ljubljano – 47,000.000
SIT,
B) Primorska – 42,000.000 SIT,
C) Dolenjska – 11,000.000 SIT,
D) Štajerska – 33,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost prevozov po regijah
za leto 2008 z DDV:
A) Gorenjska z Ljubljano – 48,500.000
SIT,
B) Primorska – 44,000.000 SIT,
C) Dolenjska – 11,500.000 SIT,
D) Štajerska – 33,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost prevozov po regijah
za leto 2009 z DDV:
A) Gorenjska z Ljubljano – 45,000.000
SIT,
B) Primorska – 40,000.000 SIT,
C) Dolenjska – 25,000.000 SIT,
D) Štajerska – 30,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklenila do 31. 12.
2008 z možnostjo podaljšanja do skupaj največ 36 mesecev, šteto od datuma veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, veljavno do 31. 12.
2006;
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavno do 31. 12. 2007. Bančno
garancijo za leto 2008 pa bo izvajalec naročniku predložil do 15. 12. 2007 z veljavnostjo do 21. 12. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem 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: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) – sklep AJPES o vpisu v Poslovni register Slovenije.
– da ima 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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Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona 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;
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 s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega 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,
– za fizične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki): izpis AJPES o vpisu v Poslovni
register Slovenije, ne starejši od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
– 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;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
– 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.
– da ima veljavno Licenco za opravljanje
mednarodnih prevozov potnikov.
Dokazilo: fotokopija Licence za opravljanje mednarodnih prevozov potnikov. V primeru, da izbranemu ponudniku licenca preteče v času veljavnosti pogodbe, se izbrani
ponudnik zavezuje, da bo pridobil novo licenco in jo še pred rokom stare, predložil
naročniku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdani v letu 2006 ali
– fotokopija BON –1/P izdan v letu 2006
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdani v letu 2006.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
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– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
finančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za kvalitetno izvedbo posamezne storitve
doma in v tujini (dokazilo: podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter
kadrovske ustreznosti glede zahteve naročnika),
– ponudnik mora biti sposoben istočasno izvesti vsaj pet storitev na različne relacije na območju Evrope (dokazilo: podpisana
Izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične
ter kadrovske ustreznosti glede na zahteve
naročnika),
– ponudnik mora zagotavljati pravočasnost izvedbe storitve na zahtevani relaciji
skladno z zahtevo naročnika (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika),
– ponudnik mora zagotoviti vsaj 24-urni
odzivni čas, za neplanirana nujna naročila
naročnika pa vsaj 15-urni odzivni čas (dokazilo: podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– ponudnik mora od maja do septembra
zagotoviti izvedbo prevozov v klimatiziranih avtobusih (dokazilo: podpisana Izjava
o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na zahteve naročnika),
– ponudnik mora v času dneva SV predvidoma v mesecu maju, zagotoviti za 1 dan
vsaj 100 avtobusov, in sicer po regijah: A. 40
prevozov, B. 20 prevozov, C. 20 prevozov,
D. 20 prevozov, in v času sejma Sodobna vojska v Gornji Radgoni, predvidoma v
mesecu septembru ali oktobru, zagotoviti
(lahko tudi s pomočjo podizvajalcev) za 2
dni vsaj 100 avtobusov na dan, in sicer po
regijah: A. 40 prevozov, B. 20 prevozov, C.
20 prevozov, D. 20 prevozov. Naročnik bo
potrebe sporočil vsaj 10 dni pred izvedbo
prevoza (dokazilo: podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske
ustreznosti glede na zahteve naročnika),
– ponudnik mora opravljati storitve
v skladu z Zakonom o varnosti cestnega
prometa in Zakonom o prevoznih potrebah
v cestnem prometu (dokazilo: podpisana
Izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične
ter kadrovske ustreznosti glede na zahteve
naročnika),
– ponudnik mora razpolagati (lahko tudi
s pomočjo podizvajalcev) z minimalno 20
avtobusi, s kapaciteto od 49 do 54 oseb in
minimalno 3 minibusi, s kapaciteto od 20
do 25 oseb (dokazilo: fotokopije Licenc za
posamezna vozila);
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil;
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– da je priložil zahtevane izjave banke in
bančno garancijo;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Prijavo na sklop;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano Ponudbo – cene;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-20113/06 z dne 14. 7.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
Sklop A:
(A) Najnižja cena (najnižja skupna vrednost za posamezen sklop).
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ocenjevalni kriterij:
Kriterij
A1) Dnevni najem po
Sloveniji
A2) Dnevni najem po tujini
B) Kilometrina
C) Kratke relacije do 65 km
v obe smeri
D) Kratke relacije do
100 km v obe smeri
E) Čakalna ura
F) Minibusi
Skupaj:

Maks
št. točk
50 točk
10 točk
15 točk
7 točk
8 točk
5 točk
5 točk
100 točk

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-402/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 10. 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 285/2006-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
1119119-7141998-00000041) 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 dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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: do sklenitve pogodbe, predvidoma do 31. 12. 2006.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 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: 12. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 583/06
Ob-26076/06
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 Ljubljana, 1525 Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
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;
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: podpora IT storitvam.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo
II. 1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
podpora IT storitvam.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.
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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.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka
obvestila
v
UL:
2006/S090-096530 z dne 12. 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:
7. 11. 2006 ob 10. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Znesek se nakaže na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javne prihodke
št.: 01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 ob 10. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 200 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 11.
2006 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.l) 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.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 260-5/06-8
Ob-26077/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet JN: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.
(05/33-01-550); za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/33-01-550);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.

dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Skupina za javna naročila, kontaktna oseba: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve – Priloga 1A-Storitve, št.
kategorije 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”zavarovanje premoženja in poslovnih rizikov” (št.: 260-5/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je zavarovanje
premoženja in poslovnih rizikov Splošne
bolnišnice “Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica za obdobje treh let za naslednje
zavarovalne vrste:
– požarno zavarovanje in zavarovanje
stvari zaposlenih;
– vlomsko zavarovanje;
– zavarovanje stekla;
– strojelomno zavarovanje;
– zavarovanje splošne odgovornosti in
– montažno zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj zavarovanja je
odvisen od posamezne zavarovalne vrste
in podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00.
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: največ 36 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– bančna garancija za resnost ponudbe.
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik
unovčil v naslednjih primerih:
1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene
v ponudbi;
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času
veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
– zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil
ponudnikom ali
– ne predloži ali zavrne predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 120 od roka za oddajo
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ponudbe oziroma do prejema finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določili Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu,
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% od pogodbene vrednosti, ki jo bo
naročnik unovčil v naslednjih primerih:
1. če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz
razpisne dokumentacije;
2. če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani dobavitelja;
3. če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati do ves čas
trajanja pogodbe + 1 dan.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo
skupno vsakoletno premijo plačal v 6 enakih
mesečnih obrokih tako, da v tekočem letu
zapade prvi obrok v plačilo 90. dan po dnevu sklenitve pogodbe, ostali pa zadnjega
dne v naslednjih zaporednih mesecih. Tako
določeni plačilni roki se ponovijo tudi v naslednjih dveh letih.
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:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz zahtevane ponudbene dokumentacije mora biti razvidno, da ponudnik posluje
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudnik ima poravnane davčne
obveznosti (razvidno iz priloge 3). Ponudba
ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov
ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidna registracija za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in obrtno dovoljenje,
če ga ponudnik za opravljanje storitev potrebuje (razvidno iz izpiska iz sodnega/poslovnega registra ter obrtnega dovoljenja, če ga
ponudnik potrebuje – prilogi 1 in 2).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2003 do vključno 2006, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom
s področja predmeta javnega naročila, ki
so imele za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava ali evidence naročnika).
4. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane (razvidno iz potrdila Ministrstva za
pravosodje – priloga 4 in podpisane lastne
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izjave ponudnika – opomba: lastna izjava je
sestavni del obrazca »Izjava«).
5. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: Ponudnik mora kakovost svojega poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom
(ISO serija 9000 s področja predmeta javnega naročila ali celotnega poslovanja) ali
z internim aktom, iz katerega je razviden
nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov,
oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki so predmet ponudbe (kot npr. poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak
ipd). Dokument, ki izkazuje postopek pridobivanja certifikata ISO serije 9000 skupaj
z osnutkom poslovnika kakovosti, zadošča
kot dokument kakovosti opravljanja razpisanih storitev. (razvidno iz priloge 6).
6. Poslovanje na razpisanem področju,
kar ponudnik izkaže z naslednjo referenco
(iz obrazca »prijava« ter izpolnjeno in potrjeno referenčno potrdilo oziroma priložena
pogodba – priloga 15): ponudnik mora izkazati, da ima od 1. 1. 2004 do dneva oddaje
ponudbe sklenjeno zavarovanje vsaj z eno
bolnišnico ali zdravstvenim domom v Republiki Sloveniji za vsaj dve zavarovalni vrsti iz
skupine zavarovanj, ki so predmet javnega
razpisa, vključno z zavarovanjem splošne
odgovornosti.
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad ponudnikovih poslovnih
računov v zadnjih 6 mesecih (razvidno iz
podatkov obrazca BON 1 ali BON 1/P ali
BON 2 oziroma potrdil o solventnosti vseh
poslovnih bank, kjer ima odprte poslovne
račune – (razvidno iz priloge 5).
2. Predloženo
pozitivno
mnenje
pooblaščenega neodvisnega revizorja, ki ne
sme biti starejše od 15 dni od roka za oddajo
ponudb – (razvidno iz priloge 7).
3. Izjava ponudnika, da izpolnjuje zakonsko določeno višino minimalnega kapitala in
kapitalsko ustreznost in da posluje tako, da
je v vsakem trenutku sposoben pravočasno
izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost)
ter da je trajno sposoben izpolniti vse svoje
obveznosti (solventnost) – (razvidno iz priloge 8; opomba: izjava je sestavni del obrazca
»Prijava«).
4. Izjava ponudnika, da bo v primeru
škodnega dogodka poravnal vsaj 70% prvotno skupno ocenjene škode (nesporni
del zavarovalnine) v obliki akontacije pred
popolno likvidacijo škode v roku 14 dni od
prijave škodnega dogodka (delna poravnava
se izvrši, kolikor višina zavarovalnine zavisi
od več parametrov in je za oceno dejansko
nastale škode potrebna dokumentacija v pridobivanju. Celotni znesek zavarovalnine se
obračuna po pridobitvi popolne dokumentacije za likvidacijo in sklenitev zaključnega
sporazuma) (razvidno iz priloge 12; izjava je
sestavni del obrazca »Prijava«).
5. Izjava ponudnika, da nudi, ne glede na
morebitna drugačna določila v splošnih oziroma posebnih pogojih, obročno odplačevanje
premije v 6 enakih mesečnih obrokih, s tem
da bo naročnik skupno vsakoletno premijo
plačal v 6 enakih mesečnih obrokih tako, da
v tekočem letu zapade prvi obrok v plačilo
90. dan po dnevu sklenitve pogodbe, ostali
pa zadnjega dne v naslednjih zaporednih
mesecih. Tako določeni plačilni roki se ponovijo tudi v naslednjih dveh letih;
6. Izjava ponudnika, da se zaveže poravnati celotno (dejansko) škodo v 14 dneh
od dneva zbrane popolne (škodne) dokumentacije za končno poravnavo škode
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(razvidno iz priloge 13; izjava je sestavni
del obrazca »Prijava«).
7. Izjava ponudnika, da se mu v zadnjih
petih letih ni bilo unovčen nobeden instrument finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (razvidno
iz priloge 16; izjava je sestavni del obrazca
»Prijava«).
C) Na področju tehničnih sposobnosti:
1. Izjava pozavarovateljev ponudnika, da
ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje
tistega dela v zavarovanje prevzetih tveganj,
ki po tabelah maksimalnega kritja presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti
– (razvidno iz priloge 9; izjava je sestavni del
obrazca »Prijava«).
2. Izjava ponudnika, da nudi vse vrste
zavarovanj, ki so predmet tega javnega
razpisa in da sprejema vse dodatne zahteve naročnika v zvezi z dopolnitvami ali
spremembami ponujenih splošnih pogojev
(navedenih v specifikaciji zavarovalnih vrst
ali v drugih delih razpisne dokumentacije)(razvidno iz priloge 10; izjava je sestavni del
obrazca »Prijava«).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika. Samostojni podjetnik mora
predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES;
– obrtno dovoljenje izdano v skladu z
Obrtnim zakonom s strani Obrtne zbornice
RS, za razpisano dejavnost, če ga ponudnik glede na 5. člen tega zakona potrebuje
za opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne
bo predložil obrtnega dovoljenja v tej točki
bo naročnik štel, da ne opravlja dejavnosti
na način iz 5. člena Obrtnega zakona in je
s podpisom obrazca »Izjava« podal lastno
izjavo, da ga posledično glede na veljavno
zakonodajo in način opravljanja dejavnosti
ne potrebuje;
– potrdilo pristojnega davčnega urada, na
območju katerega ima ponudnik svoj sedež,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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 in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane (zahtevek za pridobitev potrdila je dostopen v elektronski obliki
na spletni strani ministrstva za pravosodje:
http://www.mp.gov.si/ v rubriki Potrdila in
obrazci – potrdilo iz kazenske evidence za
pravne osebe – oziroma za fizične, če je
ponudnik s.p.);
– ISO certifikat ali drugi dokaz o kakovosti poslovanja ponudnika v zvezi z ponujenimi storitvami, glede na razpisane pogoje
(notranji predpis s področja poslovanja, normative, način prijav napak, sistemizacija delovnih mest za delavce s področja predmeta
javnega naročila ipd.);
– referenčno potrdilo/-a, v celoti izpolnjeno in potrjeno s strani naročnika na
priloženem obrazcu naročnika, s katerimi
naročnik potrjuje izpolnjevanje pogojev glede referenc. Referenčno potrdilo mora biti
izdano na obrazcu ki ga je predložil naročnik
oziroma na obrazcu, ki vsebinsko in oblikovno ne odstopa od predloženega, naročnik
pa si pridržuje pravico preveriti reference.

Ponudnik lahko namesto referenčnih potrdil
predloži tudi pogodbe;
– če ponudnik nastopa s podizvajalci oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju v primeru pridobitve posla, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo posla. Iz veljavne pogodbe med ponudnikom in partnerji
in/ali podizvajalci mora biti razvidna delitev
področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev, ureditev medsebojnih
pravic in obveznosti ter trajanje razmerja.
Ponudnik lahko predloži tudi splošno servisno pogodbo (ki se ne nanaša zgolj na
ta posel), če so iz nje razvidni zahtevani
podatki. Naročnik bo prilogo obravnaval kot
poslovno skrivnost.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1 ali BON 1/P ali BON 2,
ki odraža ponudnikovo stanje v mesecu
pred oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe
– iz obrazca mora biti razvidno stanje blokade poslovnih računov v zadnjih 6. mesecih od izstavitve. Ponudnik lahko namesto
teh obrazcev predloži potrdila o solventnosti
vseh poslovnih bank, kjer ima samostojni
podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih
je razvidno stanje blokad poslovnih računov
v zadnjih 6 mesecih;
– zadnje revidirano letno poročilo, ki
zajema celotno zadnje revizijsko poročilo
pooblaščene revizijske hiše vključno z izkazanim mnenjem pooblaščenega revizorja
brez pridržkov;
– izjava ponudnika, da izpolnjuje zakonsko določeno višino minimalnega kapitala in
kapitalsko ustreznost in da posluje tako, da
je v vsakem trenutku sposoben pravočasno
izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost)
ter da je trajno sposoben izpolniti vse svoje
obveznosti (solventnost);
– izjava ponudnika, da nudi, ne glede na
morebitna drugačna določila v splošnih oziroma posebnih pogojih, obročno odplačevanje
premije v 6 enakih mesečnih obrokih, s tem
da bo naročnik skupno vsakoletno premijo
plačal v 6 enakih mesečnih obrokih tako, da
v tekočem letu zapade prvi obrok v plačilo
90. dan po dnevu sklenitve pogodbe, ostali
pa zadnjega dne v naslednjih zaporednih
mesecih. Tako določeni plačilni roki se ponovijo tudi v naslednjih dveh letih;
– izjava ponudnika, da bo v primeru
škodnega dogodka poravnal vsaj 70% prvotno skupno ocenjene škode (nesporni
del zavarovalnine) v obliki akontacije pred
popolno likvidacijo škode v roku 14 dni od
prijave škodnega dogodka (delna poravnava se izvrši, v kolikor višina zavarovalnine
zavisi od več parametrov in je za oceno
dejansko nastale škode potrebna dokumentacija v pridobivanju. Celotni znesek zavarovalnine se obračuna po pridobitvi popolne dokumentacije za likvidacijo in sklenitev
zaključnega sporazuma);
– izjava ponudnika, da se zaveže poravnati celotno (dejansko) škodo v 14 dneh od
dneva zbrane popolne (škodne) dokumentacije za končno poravnavo škode;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 5
letih ni bil vnovčen instrument finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava pozavarovateljev ponudnika, da
ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje
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tistega dela v zavarovanje prevzetih tveganj,
ki po tabelah maksimalnega kritja presegajo
lastne deleže v izravnavanju nevarnosti;
– izjava ponudnika, da nudi vse vrste
zavarovanj, ki so predmet tega javnega
razpisa in da sprejema vse dodatne zahteve naročnika v zvezi z dopolnitvami ali spremembami ponujenih splošnih pogojev (navedenih v specifikaciji zavarovalnih vrst ali v
drugih delih razpisne dokumentacije).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da; Zakon o
zavarovalništvu (ZZavar) (Uradni list RS, št.
13/00 s spremembami in dopolnitvami).
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Izmed ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
pogoje (pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe), bo izbrana ponudba ponudnika,
ki bo na podlagi v nadaljevanju navedenih
meril za izbiro najugodnejšega ponudnika,
zbral najvišje število točk.
Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb so:
1. skupna ponudbena vrednost za obdobje treh let – premija – 55 točk;
2. reference ponudnika – 10 točk;
3. odstotek povračila razlike med plačano
letno premijo za strojelomno zavarovanje in
izplačanimi odškodninami za strojelom v posameznem letu – 35 točk.
Kolikor bi dve ali več ponudb bilo po kriterijih 1, 2 in 3 ocenjenih z enakim številom
točk, bo komisija ponudbe dodatno ocenila
na podlagi naslednjih kriterijev, ki bodo uporabljeni po vrstnem redu kot so navedeni,
dokler ni ugotovljena razlika v točkah med
ponudbami:
4. količnik pokritja garancijskega sklada
v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom – 7 točk;
5. količnik pokritja čiste zavarovalne premije s čistimi zavarovalno tehničnimi rezervacijami – 7 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 260-5/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na podračun EZR št.: 01100-6030279058, s
pripisom RD – JN „zavarovanje premoženja
in poslovnih rizikov“. Pri negotovinskem
plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 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: do zaključka izvedbe javnega
naročila.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne po-

trebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2006
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 9. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 412/2006
Ob-26078/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Aleksander Sankovič, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/577-25-00,
faks +386/2/577-25-09, elektronska pošta:
aleksander.sankovic@lendava.si, internetni
naslov: www.lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 004/2006-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor izvajalca za izvajanje zimske službe
na območju Občine Lendava za sezono
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lendava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje zimske službe na lokalnih in nekategoriziranih občinskih cestah in javnih prometnih
površinah v naseljih Občine Lendava.
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 11. 2006 in/ali konec
15. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
mesečno plačevanje v roku 30 dni po prejemu 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudbe);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
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– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
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 svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa;
– samostojni podjetniki: potrdilo o
povprečnem stanju sredstev na TRR za
zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam tehničnega osebja oziroma
podizvajalcev;
– seznam
tehnične
opreme
in
razpoložljive mehanizacije;
– reference zadnjih 5 let.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka TR
Občine Lendava: 01259-0100012919.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – osebe s pooblastilom ali zakoniti
zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2006
ob 12. ure; Občina Lendava, Glavna ulica
20, 9220 Lendava, v sobi št. 022.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Občina Lendava
Ob-26117/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Zdravstveni dom Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Tatjana Hladen, oec., Mestni
trg 17, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/758-17-30, faks 03/758-17-60, elektronska pošta: hladen@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne
dejavnosti Celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-615, faks
03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
zavodov osnovne dejavnosti Celjske regije, kontaktna oseba: Geršak Vlado, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/54-34-615, faks 03/54-34-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2006-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivno
izvajanje prevozov dializnih bolnikov za
obdobje enega leta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice (po relacijah).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda za celoten obseg izvedbe
sukcesivnega izvajanja vsakodnevnih prevozov dializnih bolnikov glede na relacije in
časovne termine po specifikaciji naročnika v
skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 14. 9. 2006 do 1. 11.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe.
Ponudnik mora priložiti svoji ponudbi lastno bianco menico za resnost ponudbe, z
menično izjavo, v višini 500.000 SIT.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo, da bo v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob
podpisu pogodbe predložil lastno menico,
bianco, podpisano in s pečatom, z menično
izjavo, v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta, z veljavnostjo en dan po preteku
roka za dokončno izvedbo 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 za-
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htevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih - 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih:
1. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora
predložiti priglasitveni list DURS;
2. obrtno dovoljenje izdano v skladu z
Obrtnim zakonom s strani Obrtne zbornice
RS, za predmet opravljanja dejavnosti, če
je ponudnik obrtnik oziroma opravlja razpisano dejavnost na način iz 5. člena obrtnega zakona. Če ponudnik ne bo predložil
dovoljenja bo naročnik štel, da ponudnik ne
opravlja razpisane dejavnosti na način iz 5.
člena obrtnega zakona in zato tega dovoljenja ne potrebuje;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti v
primeru:
– gospodarske družbe: BON-1/P, ki ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. (Opozorilo: ponudnik mora v
ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot
nadomestilo le tega predložiti BON-1, pozornost pri naročanju bonitete poslovanja);
– zasebniki – samostojni podjetniki:
Potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik izkaže, da je kadarkoli v zadnjem letu od objave javnega naročila izvajal storitve prevoza bolnikov;
2. ponudnik ima ustrezno kadrovsko kapaciteto;
3. ponudnik s podpisom pogodbe izkaže
da je v primeru okvare vozila ali odsotnosti
voznika sposoben na lastne stroške organizirati ekvivalenten nadomestni prevoz za
čas nezmožnosti prevoza;
4. iz opisa delovnih sredstev mora biti
razvidno, da ponudnik razpolaga s prevoznim sredstvom, ki ustreza zahtevam veljavne zakonodaje in je primerno za prevoz
dializnih bolnikov (ležeči);
5. ponudnik mora ponuditi sukcesivno
izvajanje vseh storitev v rokih, pod pogoji in
na način kot je to navedeno v specifikaciji.
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:
(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 24. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne brezplačno
od dneva objave v Ur. l. RS pri kontakt-

ni osebi Geršak Vladu, Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10.
2006 ob 10. uri, Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje
desno – Referat za javna naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
Ob-26205/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obrtna zbornica Slovenije, kontaktna oseba:
Sonja Štramec, Celovška cesta 71, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-30-500,
faks 01/505-92-70, elektronska pošta:
info@ozs.si, internetni naslov: www.ozs.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev fotokopiranja za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celovška cesta 71.
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 14. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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: podatki o ponudniku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji,
2. potrdila, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Za izpolnjevanje tega pogoja naročnik
predloži:
3. ponudniki predložijo dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, kolikor je na podlagi
posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te dejavnosti potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma potrdilo poslovne banke,
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2. potrdilo, da nima neporavnanih zapadlih davkov in prispevkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolnjen obrazec za reference,
2. pogodbeni predračun in rekapitulacija,
3. garancija za resnost ponudbe,
4. garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
5. izjava za izdajo garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti,
6. seznam,
7. izjava 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
25100-9704715134, sklic 200000, odprt pri
ProBanka d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2006
ob 13. uri, Obrtna zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 13. 9. 2006.
Obrtna zbornica Slovenije
Št. 1889/2006
Ob-26241/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: Sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-412/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Dušana Bordona v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektna dokumentacija (podroben opis v razpisni
dokumentaciji):
1. idejna zasnova v najmanj dveh variantah,
2. idejni projekt,
3. PGD, PZR, PZI projektna dokumentacija, pridobitev lokacijske informacije in vseh
ostalih soglasij ter izdelava vseh potrebnih
študij in elaboratov, tehnološkega načrta,
barvne študije,
4. načrt opreme za novo zgrajene prostore,
5. PID projektna dokumentacija in ostala
tehnična dokumentacija
in pridobitev gradbenega dovoljenja za
rekonstrukcijo in dozidavo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 10. 2006 in/ali konec
31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 1,000.000 SIT; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– garancijska izjava na podlagi 32. in
33. člena ZGO.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Obračun del se bo izvršil na sledeči
način: 80% pogodbenega zneska po predaji
PGD, PZR in PZI projektov ter vložitvi popolne vloge za gradbeno dovoljenje, 20% pogodbenega zneska po predaji PID projektne
dokumentacije, uspešno izvedenem tehničnem pregledu ter primopredaji objekta.
Naročnik bo račun plačal 60. dan po
prejemu posameznega računa, predhodno
potrjenega s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo
registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od
3 mesecev: za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike,
ki niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno) –
kot dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo
dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
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v zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi
takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen – kot potrdilo mora ponudnik predložiti
potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka
za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki izkazuje, da ponudniku v zadnjih
petih letih pred objavo javnega naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem;
4. če je bila ponudniku na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika (negativne reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika:
1. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj
treh projektantskih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi in pogojih podobna razpisanim in vredna vsako najmanj
20,000.000 SIT;
2. pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil odgovorni projektant ponudnika
v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen odgovorni projektant pri izvedbi vsaj treh projektantskih del (ne nujno javnega naročila), ki
so po naravi in pogojih podobna razpisanim
in vredna vsako najmanj 20,000.000 SIT (če
je odgovorni projektant ves ta čas zaposlen
pri ponudniku, s svojimi referencami izkazuje tudi reference ponudnika);
– izjava ponudnika:
3. izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava, da izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni
izpolniti pogodbene obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov in podzakonski akti.
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: 351-412/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo projektne
dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidava OŠ
Dušana Bordona 351-412/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: do 24. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2006
ob 13. uri.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Mestna občina Koper
Št. 041/06
Ob-26354/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e); Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Janez Peterman, tel. +386/3/426-57-00,
e-pošta: janez.peterman@energetika-ce.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, SI-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, SI-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: Energetika Celje, javno podjetje
d.o.o., Smrekarjeva 1, SI-3000 Celje, Slovenija, e-pošta: janez.peterman@energetikace.si, tel. +386/3/425-33-00, internetni naslov: www.energetika-ce.si, faks
+386/3/425-33-60.
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: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi 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:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Celje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004,
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih
del opravljal vsebinski in finančni nadzor
skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave
in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del
na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC). Obseg
zahtevanih storitev je natančneje razviden iz
specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal
vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del
po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete
izvedenih del, priprava poročil naročniku o
izvajanju del na objektu, obračun izvedenih
pogodbenih del, predaja objekta naročniku,
svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC). Obseg
zahtevanih storitev je natančneje razviden iz
specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
187,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1550 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 3,800.000 SIT in
veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja
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 po izdaji
zadnjega potrdila o končnem plačilu izvajalcem gradnje projekta Regionalni center za
ravnanje z odpadki Celje – faza II.
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, če bodo izbrani, 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 soponudnik izpolnjevati vse statusne pogoje,
ekonomsko- finančne 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.
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 na-

ročila, 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 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 4.9.1: 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 4.9.2: 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
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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 je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enak najmanj protivrednosti 200,000.000
SIT;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da v zadnjih 6 mesecih samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru
skupine ponudnikov/konzorcija ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10
dni
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.
BON-2, ki ne sme biti starejše 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.
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 ima ponudnik uspešno izvedeni najmanj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja
po pravilih FIDIC v obdobju zadnjih petih
(5) let;
– da ima ponudnik uspešno izvedeni najmanj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja
pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih petih (5) let, od tega najmanj eno

(1) izvedbo storitve nadzora in strokovnega
svetovanja pri izvedbi del za sežigalnico ali
toplarno ali kotlarno na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja. Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim
delom, pomenijo nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji sežigalnice ali toplarne ali
kotlarne na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja ali kompostarne zaprtega tipa
za 3000 t letno in več ali čistilne naprave za
30.000 PE in več ali objektov MBO z izločanjem gorljive frakcije;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik najmanj eno (1) uspešno izvedbo storitev – nadzor in svetovanje po pravilih FIDIC
v obdobju zadnjih petih (5) letih. Odgovorni
nadzornik mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik s področja tehnologije najmanj dve (2)
uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje pri izvedbi del, ki so po naravi in
kompleksnosti primerljiva razpisanim delom
v zadnjih petih (5) letih, od tega najmanj eno
(1) izvedbo storitve nadzora in strokovnega
svetovanja pri izvedbi del za sežigalnico ali
toplarno ali kotlarno na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja. Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim
delom, pomenijo nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji sežigalnice ali toplarne ali
kotlarne na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja ali kompostarne zaprtega tipa
za 3000 t letno in več ali čistilne naprave za
30.000 PE in več ali objektov MBO z izločanjem gorljive frakcije. Odgovorni nadzornik s
področja tehnologije mora imeti vsaj pet (5)
let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik s področja gradbeno obrtniških del
najmanj dve (2) uspešni izvedbi storitev
– nadzor in svetovanje s področja nadzora
gradbeno obrtniških del pri izvedbi del, ki so
po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih petih (5) let.
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo nadzor
in strokovno svetovanje pri izgradnji zahtevnih objektov po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Ur. l. RS, št. 114/03 in Ur. l. RS št. 130/04).
Kot referenca bodo upoštevani samo objekti
»visoke grandje«, ki so našteti v navedenem
pravilniku. Odgovorni nadzornik s področja
gradbeno obrtniških del mora imeti vsaj pet
(5) let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik iz geološko-geomehanskega področja
najmanj dve (2) uspešni izvedbi storitev
– nadzor in svetovanje s področja nadzora
na geološko-geomehanskem področju pri
izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju
zadnjih petih (5) letih. Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo nadzor in strokovno
svetovanje pri izgradnji zahtevnih objektov
po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur.
l. RS, št. 114/03 in Ur. l. RS, št. 130/04).
Odgovorni nadzornik iz geološko-geomehanskega področja mora imeti vsaj pet (5)
let delovnih izkušenj;
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– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik s področja strojnih instalacij najmanj
dve (2) uspešni izvedbi storitev – nadzor
in svetovanje s področja nadzora strojnih
instalacij pri izvedbi del, ki so po naravi in
kompleksnosti primerljiva razpisanim delom
v obdobju zadnjih petih (5) letih. Dela, ki
so po naravi in kompleksnosti primerljiva
razpisanim delom, pomenijo nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji sežigalnice
ali toplarne ali kotlarne na trdo gorivo za
potrebe daljinskega ogrevanja ali kompostarne zaprtega tipa za 3000 t letno in več
ali čistilne naprave za 30.000 PE in več ali
objektov MBO z izločanjem gorljive frakcije.
Odgovorni nadzornik s področja strojnih instalacij mora imeti vsaj pet (5) let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik s področja elektro instalacij najmanj dve
(2) uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s področja nadzora elektro instalacij
pri izvedbi, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju
zadnjih petih (5) let, od tega vsaj eno (1) s
področja proizvodnje in transformacije elektrike. Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
sežigalnice ali toplarne ali kotlarne na trdo
gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja ali
kompostarne zaprtega tipa za 3000 t letno
in več ali čistilne naprave za 30.000 PE in
več ali objektov MBO z izločanjem gorljive frakcije. Odgovorni nadzornik s področja
elektro instalacij mora imeti vsaj pet (5) let
delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani investitorjev v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.
Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4
– Ponudba, Podpoglavja 4.8.
Obrazec 4.8.1 – Curriculum Vitae; morajo biti izpolnjeni in lastnoročno podpisani
s strani ključnega osebja, t.j. odgovornega
nadzornika in posameznih nadzornikov ter
izpolnjeni v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
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,
usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za
izvedbo storitve.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/001/03.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL RS: Ob-10817/06
z dne 14. 4. 2006.
Številka
obvestila
v
UL
EU:
2006/S73-076406 z dne 14. 4. 2006.
Druge prejšnje objave:
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Številka obvestila v UL RS: Ob-20427/06
z dne 14. 7. 2006.
Številka
obvestila
v
UL
EU:
2006/S133-143025 z dne 15. 7. 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: 23. 10. 2006 ob 10. uri.
Dokumentacija se plačuje: da; 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 “Nadzor RCEROCfaza 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: 23. 10. 2006 ob 10.
uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 10.
2006 ob 11. uri; Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 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: 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:
15. 9. 2006.
Mestna občina Celje
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Št. 06-020-000410
Ob-26358/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, kontaktna oseba: Klemen Kozjek, Stegne 7,
p.p. 418, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-63-00, faks 01/511-11-01, elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni naslov: http://www.apek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ajda Čeledin, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/907-56-03, faks 05/907-56-09,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ajda Čeledin, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/907-56-03, faks 05/907-56-09,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ajda Čeledin, Aljaževa 7, Ljubljana, Slovenija, tel.
05/907-56-03, faks 05/907-56-09, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 20.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organiziranje nakupa letalskih kart in namestitvenih aranžmajev:
– sklop 1: organiziranje nakupa letalskih kart,
– sklop 2: organiziranje nakupa letalskih kart, skupaj z organizacijo namestitvenih aranžmajev (ali zgolj organizacija
namestitvenih aranžmajev).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
67.51.00.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
2) Kratek opis: organiziranje nakupa letalskih kart.
3) Obseg ali količina: količina je za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74710, 74720.
2) Kratek opis: organiziranje nakupa
letalskih kart, skupaj z organizacijo namestitvenih aranžmajev (ali zgolj organizacija
namestitvenih aranžmajev).
3) Obseg ali količina: količina je za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
je za naročnika v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izvajalec mora najkasneje v 8 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe
naročniku izročiti zavarovanje v obliki lastne menice v višini 500.000 SIT, skupaj s
pooblastilom za izpolnitev, z veljavnostjo do
konca veljavnosti 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:
1. Prijavitelj je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. prijavitelj ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. samo za sklop 2: prijavitelj ima licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja
turističnih aranžmajev in/ali za opravljanje
dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev;
4. prijavitelj je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov);
5. prijavitelj je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri leta vsaj 10,000.000 SIT letno (brez
DDV) (izpolnjevanje pogoja šteje za ustrezno pri obeh sklopih). Posamezna referenca
se mora nanašati na enega naročnika;
6. prijavitelj ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad1) Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (izpisek iz sodnega registra);
Ad 2) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da prijavitelj ni vpisan v kazensko evidenco;
Ad 3) Potrdilo Gospodarske zbornice
Slovenije, da ima prijavitelj licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih
aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti
prodaje turističnih aranžmajev (skladno z
Zakonom o spodbujanju turizma, Uradni list
RS, št. 2/04). V primeru, da kandidat ne bo
predložil te listine bo naročnik štel, da oddaja prijavo zgolj za sklop 1;
Ad 4) Potrdilo IATA (International Air
Transport Association) o mednarodni registraciji (lahko je tudi kopija) za prijavitelja, ki
bo sodeloval pri izvedbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 5) Navedba referenc v zahtevanem
času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu
A-4 Prijava.
Ad 6) Razvidno iz celotne prijave.
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: omejeni.
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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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 10. 2006, cena:
brezplačno.
Pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija je na voljo na internetni strani:
http://www.praetor.si (rubrika javna naročila)
ali pisni zahtevek za pridobitev RD, ki se
naslovi na: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006, do 12. ure,
Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana.
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: odpiranje prijav ni 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: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na naslovu
www.praetor.si (rubrika vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 9/2006-6
Ob-26361/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-67-00, faks 01/474-67-47, elektronska
pošta: JNVV.MSLicence@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalskadruzba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-9/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem licenc (OSL) za MS produkte v obdobju od 1. 11. 2006 do 31. 10. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost celotnega naročila znaša
21,0 milijona tolarjev (brez vključenega
DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 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 sposob-

nosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Pri naročilu je
dovoljena skupna ponudba več pogodbenih
partnerjev ter ponudba s podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta
naročila, ki ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma oddaje ponudbe – izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom,
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji, ter mora imeti ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost
upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti razpisana dela;
– ponudnik mora izkazati, da so kadri,
s katerimi razpolaga in ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, primerno strokovno
usposobljeni, tako da bodo sposobni izvesti
storitev, ki je predmet naročila.
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: KAD/JNVV9/2006-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 10. 2006.
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Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2006 do 9.
ure.
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: odpiranje ponudb ni javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 14. uri, sedež naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 1937/2006
Ob-26389/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Lido Gržinič, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/664-62-67, faks
+386/5/664-62-92,
elektronska
pošta:
Lido.grzinic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ankaransko vpadnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper–Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja za ankaransko vpadnico (projektna dokumentacija PGD, PZI).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila;
začetek 10. 11. 2006 in/ali konec 10. 4.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljeno v skladu s
priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji.
– ponudnik mora podpisati izjavo in ob
primopredaji projekta predložiti dokazilo o
izpolnjevanju pogoja 32. in 33. člena ZGO-1.
Predložiti mora kopijo police ali zavarovalne
pogodbe za zavarovanje projektantske odgovornosti za škodo. Kolikor osnovna zavarovalna pogodba ne bo dosegla višine
pogodbene vrednosti za izdelavo projektne
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dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ankaransko vpadnico, bo moral
skleniti zavarovalno pogodbo za dozavarovanje do polne pogodbene vrednosti. To
pomeni, da bo imel v garancijski dobi 10 let
zavarovan projekt do polne pogodbene vrednosti. Zavarovalna pogodba bo vinkulirana
v korist naročnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v
pregled in potrditev predstavniku naročnika
in šele nato potrjene, dostaviti naročniku.
Naročnik bo nesporni del situacije izplačal
60. dan po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno),
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
4. če ponudnik ni poravnal davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež; ali če ponudnik,
ki ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,
5. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
6. če ponudnik ni ekonomsko in finančno sposoben izvesti razpisanega javnega
naročila,
7. če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
8. če ponudnik ne predloži podpisanih in
žigosanih izjav.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik
mora predložiti tudi obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma bank, ki ni starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudb in iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila ni(so) bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika: pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen
izvajalec pri izvedbi vsaj enega projekta
(ne nujno javnega naročila), ki je po naravi in pogojih del podoben razpisanemu in
vreden najmanj 15,000.000 SIT. Ponudnik
mora navesti referenčni objekt in njegovo
vrednost ter predložiti potrjeno referenco s
strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo
del ocenil kot pozitivno. Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo
oceno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, v
nadaljevanju ZGO-1), Pravilnik o ravnanju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 3/03), Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS,
št. 3/02 in 57/03), Pravilnik o podrobnejši
vsebini projektne dokumentacije (Uradni list
RS, št. 35/98, 48/98 – popr., 76/98 – Skl.
US, 64/99 in 41/01) in na njegovi podlagi
izdani podzakonski predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji, drugi zakonski ali podzakonski akti, ki urejajo področje, na katerega
se nanaša javno naročilo.
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: 351-417/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za izdelavo projektne dokumentacije ankaranske vpadnice
351-417/2006.
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: do 30. 12. 2006 od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2006
ob 13. uri, v sejni sobi Mestne občine Koper
na Verdijevi 10 v Kopru.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Mestna občina Koper

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 13720/06

Ob-26240/06

Popravek
V javnem razpisu za dobavo obesnega materiala za 1 kV kabelski snop, št.
15/2006-B, objavljenem v Ur. l. RS, št. 94 z
dne 8. 9. 2006, Ob-25073/06, se popravita
naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
2. 10. 2006 do 10. ure.

IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 2. 10. 2006 ob 11. uri; Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova
Gorica, velika sejna soba.
Elektro Primorska, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Nova Gorica
Št. 026796
Ob-26267/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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: JN 13 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava plinskega kromatografa z masnim detektorjem in pribora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v prod 100, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.32.20–6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.32.20–6.
2) Kratek opis: nabava plinskega kromatografa z masnim detektorjem in pribora.
3) Obseg ali količina: dobava plinskega kromatografa z masnim detektorjem in
pribora.
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: dobava
plinskega kromatografa z masnim detektorjem in pribora.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maks. 45 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
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.2) Merila za oddajo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 4,
2. reference – 5,
3. garancijski rok – 6.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 13 naba/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2006
ob 8.30; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
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: 15. 9. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Gradnje
Št. 87/2925/2006
Ob-26334/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Stanislav Valič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-35-32, elektronska pošta:
Stanislav.Valic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro-Slovenija,
d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.Suhadolc@eles.SI, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.suhadolc@eles.SI, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projetiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 157/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava bakrenega TK Kabla na relaciji RCV Ljubljana–RTP Kleče.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RCV Ljubljana – RTP
Kleče.
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: sklep št. 157/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
17. 10. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun, št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 157/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 10. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
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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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-26362/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, kontaktni osebi: Žarko Kodermac, Živan Savković, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 17/2006-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija upravne stavbe na Erjavčevi 24 v Novi Gorici.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Nova Gorica, Erjavčeva
24.
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: gradbena in obrtniška dela, oprema, elektro instalacije, strojne instalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni 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; izobrazbeno in strokovne kvalifikacije ponudnika, ter kvalifikacije vodstvenega osebja;
navedbo tehničnega osebja in strokovnih
služb; način izvedbe del.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 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; 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 ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanje oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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; seznam najpomembnejših
del v zadnjih šestih letih skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena
2. rok izgradnje,
3. rok plačila,
4. način plačila,
5. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 17/2006-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 26. 10. 2006,
cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic rekonstrukcija stavbe DE
Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 20. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2006
ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro Primorska
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Storitve
Ob-26390/06
Popravek
V javnem naročilu, št. P/JN/32/2006/TSSV, Storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitev prenosa podatkov
GPRS in SMS sporočil z uporabo omrežja
mobilnega operaterja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67-68 z dne 30. 6. 2006,
pod št. 0001825, Ob-18339/06 se popravijo
naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 9. 10. 2006 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 16. 10. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 026796
Ob-26268/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 35 zav/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje Centralne čistilne naprave
za leto 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v prod 100, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.62.00–6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.62.00–6.
2) Kratek opis: zavarovanje Centralne
čistilne naprave za leto 2007.
3) Obseg ali količina: zavarovanje Centralne čistilne naprave za leto 2007.
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: zavarovanje Centralne čistilne naprave za leto
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 1. 2007 in/ali konec 31. 12. 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 zahte-

vanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. višina premije,
2. reference,
3. ISO certifikat.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 35 zav/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2006
ob 8. uri; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
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: 15. 9. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-25869/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Čebelarska zveza Slovenije, kontaktna
oseba: Anton Tomec, Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-61-02,
faks 01/729-61-32, elektronska pošta: anton.tomec@cebelarska-zveza-slo.si, internetni naslov: www.cebelarska-zveza-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIO (2) -10/113-05.
II.5) Kratek opis: nakup didaktične
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,833.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04: Silvaapis d.o.o. Ljubljana, Ulica padlih borcev 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-41-81, faks
01/568-45-49.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,750.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06: Eko Apis d.o.o.,
Trnovčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/512-65-22, faks 01/512-92-50, elektronska pošta: milan.meglic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,050.820,83 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIO (2) -10/113-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Čebelarska zveza Slovenije
Ob-25870/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Čebelarska zveza Slovenije, kontaktna
oseba: Anton Tomec, Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-61-00,
faks 01/729 61 32, elektronska pošta: anton.tomec@cebelarska-zveza-slo.si, internetni naslov: www.cebelarska-zveza-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIO (1) -10/113-05.
II.5) Kratek opis:
Nakup didaktične opreme:
Sklop 1: fotokopirni stroj in oprema za
posamično vezavo kopiranega gradiva;
Sklop 3: Panji s panjsko opremo in
drobnim priborom za čebelarjenje in inkubator;
Sklop 4: Učni komplet »PTD za praktično usposabljanje čebelarjev« in učne
podlage v obliki učnih listov za področje
prehrane čebel in čebeljih paš;
Sklop 5: strokovna literatura slovenskih avtorjev in strokovna literatura avstrijskih in nemških avtorjev;
Sklop 6: Uvod v tehnologijo čebelarjenja z različnimi sistemi in tehnologija
čebelarjenja z nakladnimi panji;

Sklop 7: Priročnik za področje usposabljanja: vzreja čebeljih matic in čebeljih družin;
Sklop 8: Priročnik za področje usposabljanja: izboljševanje kakovosti čebeljih pridelkov;
Sklop 9: Priročnik za področje usposabljanja: prodaja čebeljih pridelkov na
trgu;
Sklop 10: Podlage za delavnice in
krožke kot ustvarjalno učenje mladih na
temo: čebele v naravi in panju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,375.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: TIFT biroinženiring
d.o.o., Tržaška 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-15-40, faks 01/257-37-58,
elektronska pošta: dobrodosli@tift.si, internetni naslov: www.tift.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 405.045,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 03: Vema d.d., Tržaška c. 65, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-32-74, faks 02/330-32-76, elektronska pošta: tajnistvo@vema.si, internetni naslov: www.vema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,586.589,59 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 08: Eko-apis d.o.o., Ekoapis d.o.o., Trnovčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/512-65-22, faks 01/512-92-50,
elektronska pošta: milan.meglic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 500.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 09: Eko-apis d.o.o.,
Trnovčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/512-65-22, faks 01/512-92-50, elektronska pošta: milan.meglic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 500.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIO (1) -10/113-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.7) Drugi podatki: Naročnik za ostale
sklope (5, 7 in 10) ni prejel nobene ponudbe.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Čebelarska zveza Slovenije
Ob-25873/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Knjižnica Otona Župančiča, kontaktna oseba: Oskar Wolf, Gosposka 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/252-17-81, faks
01/426-40-73.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.00-9; pomožni predmet, glavni besednjak: 33.45.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Nakup informacijsko komunikacijske tehnologije.
II.5) Kratek opis: nakup informacijsko
komunikacijske tehnologije za Knjižnico
Otona Župančiča, ki obsega osebne računalnike, LCD zaslone, multifunkcijske
tikalnike, optične čitalce, mobilni projektor, info terminale in licenčno programsko opremo (MW XP Proffesional SLO).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,3 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– število dodatne ponujene licenčne programske opreme do 85 točk,
– odzivni čas za servisiranje do 10 točk,
– plačilni rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ZUPO d.o.o., kontaktna oseba: Klemen Zupan, Zaboršt pri Dolu
11 b, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija, tel.
01/562-01-80, faks 01/562-01-81, elektronska pošta: info@zupo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,333.334 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: 12/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 76 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21181/06.
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: 11. 9. 2006.
Knjižnica Otona Župančiča
Ob-25874/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOP Zagorje ob Savi, d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Lilija, Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
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03/566-77-06, faks 03/566-77-14, elektronska pošta: lilija@kop-zagorje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: večnamensko tovorno
vozilo skupne mase do 3500 kg.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. garancijski rok,
3. rok plačila,
4. rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-20776/06: A-Cosmos,
d.d., kontaktna oseba: Danijel Lozar, Celovška c. 182, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-35-41, faks 01/583-35-16, elektronska pošta: danijel.lozar@a-cosmos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,988.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Št. 580/06
Ob-25966/06
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.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup monitorjev – 9 sklopov –
ponudbe se lahko oddajo za 1 sklop, več
sklopov ali vse sklope.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup monitorjev – 9 sklopov – naročilo
se oddaja po sklopih; en (1) sklop, več
sklopov ali vse sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 84,437.807,50 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; obvestilo o naročilu: UL
2005/S 238-334883 z dne 10. 12. 2005.
Št. naročila: 76
Naslov 1., 2. in 4. sklop

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medistar, d.o.o., Stegne 21 C, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 71,240.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 49,632.268 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 76
Naslov: 3. in 5. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 18,080.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 8,341.386 SIT po 20% stopnji DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 78
Naslov: 6. in 7. sklop
V.l) Datum oddaje naročila: 25. 5. 2006
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cardio
Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar 102,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 7,400.000 SIT po 20% stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 7,139.197,50 SIT po 20% stopnji
DDV.
Št. naročila: 76
Naslov: 8.. in 9. sklop
V.l) Datum oddaje naročila: 25. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sind,
Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 064,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 24,700.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 19,324.956 SIT po 20% stopnji
DDV.
VI.l) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: tekom postopka so bile vložene revizije – sprememba odločitve naročnika za 6., 8. in 9. sklop.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana

ska pošta: Barbara.zgonc@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.12.00-0, 36.12.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-120/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izdelava, dobava in montaža pisarniškega pohištva za nove prostore pravosodnih organov:
– sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo,
– sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu – razpravne
dvorane,
– sklop 3: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu – zemljiška
knjiga Ljubljana.
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. 430-120/2006: Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba: Gašper Urbančič, Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks 01/431-52-73,
elektronska pošta: Atlas-oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,177.600 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. 430-120/2006: Lesnina MG oprema podjetje za inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Jože Breznik, Parmova
ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-31-54, faks 01/436-34-41, elektronska pošta: info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,247.080 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 100%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-120/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21178/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-25969/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-00, faks 01/369-57-83, elektron-

Ob-25971/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktni osebi: Irena Švajger
Grabrijan in Danica Puljak, Mestni trg 24,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/30-63-100,
faks 07/36-37-402, elektronska pošta: ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cina.metlika@siol.net, internetni naslov:
www.metlika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41404-28/2005.
II.5) Kratek opis: transportno vozilo in
aparat za oživljanje za potrebe Zdravstvenega doma Metlika (dva sklopa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop št. 1: transportno vozilo:
6,964.000 SIT,
– sklop št. 2: aparat za oživljanje:
3,604.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. rok dobave – 10%,
3. bližina servisiranja (transportno vozilo)
– 10%,
4. garancija (aparat za oživljanje) –
10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 41404-28/2005, sklop št.
1 – transportno vozilo: naročnik v postopku
predmetnega javnega naročila za sklop št.
1 ni pridobil nobene pravilne, primerne in
sprejemljive ponudbe, zato v skladu s 76
členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-1UPB1) (Ur. l. RS, št. 36/04) ni mogel opraviti
izbire najugodnejšega izvajalca.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 41404-28/2005, sklop št.
2 – aparat za oživljanje: Medicop d.o.o.,
kontaktna oseba: Draga Vučko, Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/53-11-203, faks 02/53-11-726, elektronska pošta: draga.vucko@medicop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,605.000 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:
– sklop št. 1: 23. 8. 2006,
– sklop št. 2: 23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 1: 0,
– sklop št. 2: 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: 12. 9. 2006.
Občina Metlika
Ob-25973/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Vrhnika d.d., kontaktna
oseba: Brigita Šen Kreže, Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-05-062,
faks 01/75-52-013, elektronska pošta: brigita.sen-kreze@kpv.si, internetni naslov:
www.kpv.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/9-01/06.
II.5) Kratek opis: tristrani prekucnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 70% – 70 točk,
– dobavni pogoji 20% – 20 točk,
– oddaljenost od lastne servisne službe
10% – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/9-01/06: TT-Trgotehna
d.o.o., kontaktna oseba: Sotlar Igor, Sermin
7a, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-36-400,
faks 05/63-95-413, elektronska pošta: info@
tt-trgotehna.si, internetni naslov: www.tt-trgotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,968.000 SIT.
Valuta: 60 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/9-01/06.
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. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-19949/06.
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: 11. 9. 2006.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Ob-26080/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, kontaktni osebi: Maja Vehab in Vesna Priveršek Poglajen, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-74-146,
01/47-74-138, faks 01/425-67-46, internetni
naslov: www.ajpes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 513-151/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme za centralo in izpostave AJPES
po sklopih:
– osebni računalniki, podskupini RO1 in RO-2,
– prenosni računalniki, podskupini
RP-1 in RP-2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– servis.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Zelinka & sinovi zastopanje in trgovina d.o.o., kontaktna oseba:
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Martin Zelinka, Stožice 100A, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,246.400 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:
4. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 4708 Ob-17131/06 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: 13. 9. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Ob-26082/06
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, Generalni
urad, kontaktna oseba: Božidar Peteh, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-85-270, faks 01/47-85-470, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2006 – 10.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištva za zaprte osebe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,500.000 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: OKSO d.o.o., Šmartinska 152, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najvišja 25,349.808,33 SIT,
najnižja ponudba 15,087.080 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. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, Ob-20345/06.
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: 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Generalni urad
Ob-26089/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.,
kontaktna oseba: Nataša Deželak, Naselje
Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
+386/3/56-42-750, faks +386/3/56-42-754,
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elektronska pošta: info@rtzc.si, internetni
naslov: www.rtzc.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
33.25.34.50-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/004-938-15.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava centrifuge s sistemom
ogrevanja – sklop 3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost javnega
naročila znaša 8.000 EUR (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, določena v povabilu k oddaji
ponudb.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2003/004-938-15 – sklop 3:
Donau LAB svetovanje in servis, d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Mojca Divjak Gulin,
Tibilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-82-00, faks +386/1/241-82-04,
elektronska pošta: don.si@siol.net, internetni naslov: www.donaulab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.941,80 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/004-938-15.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 – za
sklop 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8762/06 z dne 31. 3. 2006; Ob23216/06 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; 2003/004-938-15.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je predhodno že izvedel odprti postopek, v katerem
je bil predmet javnega naročila razdeljen
na štiri sklope. Ker naročnik za sklop 3 ni
prejel nobene sprejemljive ponudbe, je izvedel postopek s pogajanji za oddajo javnega
naročila za navedeni sklop, kot to izhaja iz
tega obvestila o oddaji javnega naročila. Po
pogajanjih za oddajo javnega naročila za
navedeni sklop je naročnik kot uspešnega
ponudnika izbral ponudnika, kot to izhaja iz
te objave in ki bo javno naročilo izvedel pod
pogoji, kot so razvidni iz tega obvestila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
Regionalni tehnološki center
Zasavje d.o.o.
Ob-26132/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam Pavšek, Taborska cesta 2,
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1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 78-88-779,
faks 78-88-764, elektronska pošta: Mirjam.pavsek@ob.grosuplje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.14.50.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-06/01.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme knjižnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena – 75%,
– reference – 25%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/01: Atlas oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Primož Novak,
Samova 12 a, 1000 Ljubljana, Ljubljana,
Slovenija, tel. 231-04-31, faks 431-52-73,
elektronska pošta: Atlas –oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 62,597.800
SIT, najvišja ponudba: 71,276.840,83 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: 351-1/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13083/06 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: 14. 9. 2006.
Občina Grosuplje
Št. 160/2006
Ob-26219/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Žužemberk, kontaktna oseba: Adriana Košak, Baragova 1, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/30-87-022, faks
07/30-87-022, elektronska pošta: Vesna.Zaletelj@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih (datum izbire: 17. 8. 2006):
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: sveže sadje in zelenjava,
5. sklop: zmrznjeni program izdelkov,
6. sklop: testenine,
7. sklop: splošno prehrambeno blago,
8. sklop: ribe in ribji izdelki,
9. sklop: čaji, začimbe in mlevski izdelki,
10. sklop: vložena povrtnina,
11. sklop: folija in pvc izdelki in papirna
galanterija,
12. sklop: čistila kuhinja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– kakovost,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Pikl d.o.o. Hinje, Pleš 6,
8362 Hinje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,744.220 SIT; najvišja
ponudba 4,890.660 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Dolenjske pekarne
d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,284.001,35 SIT;
najnižja ponudba 3,996.113,63 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Ljubljanske mlekarne
d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,558.127 SIT; najvišja
ponudba 2,911.049,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,561.010 SIT; najnižja
ponudba 2,523.225 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 681.378,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 349.152,90 SIT;
najnižja ponudba 327.638,82 SIT, najvišja
ponudba 349.152,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: KZ Trebnje z.o.o., Baragov trg 3, 8210 Trebnje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,239.933,93 SIT;
najnižja ponudba 2,074.690 SIT, najvišja
ponudba 3,402.293,39 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: Ledo d.d., Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 147.874,65 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Mercator d.d., Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,971.448,46 SIT;
najnižja ponudba 1,885.150,60 SIT, najvišja
ponudba 1,997.217,13 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 777.337,11 SIT; najnižja ponudba 678.684 SIT, najvišja ponudba
820.290 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115.771,78 SIT; najvišja
ponudba 167.777 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97.168,08 SIT; najvišja
ponudba 182.337 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21293/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
OŠ Žužemberk
Ob-26243/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za nove poslovne prostore
UE Mozirje in inšpekcijskih služb v Mozirju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mozirje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za nove poslovne prostore UE Mozirje in inšpekcijskih služb v
Mozirju.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 21,581.400 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-100/2006.

IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ob-19417/06 z dne
7. 7. 2006.
Druge prejšnje objave: Ob-20571/06 z
dne 14. 7. 2006.
Št. naročila 430-100/2006
Naslov: Dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za nove poslovne prostore
UE Mozirje in inšpekcijskih služb v Mozirju
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks
01/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
21,581.400 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: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-140/2006/26
Ob-26256/06
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, Inšpektorata RS za notranje zadeve
in Upravnih enot RS, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo tiskovin, št.
430-140/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave blaga
za sklope 3, 4, 5, 6 in 7 je Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana in
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Kraj dobave blaga za sklopa 1 in 2 so
Upravne enote na območju celotne države
in Ministrstvo za notranje zadeve, DUNZ,
Beethovnova 3, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.

Št.

98 / 22. 9. 2006 /

Stran

7507

II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava tiskovin in obsega naslednje sklope:
– sklop 1: knjige s področja UNZ,
– sklop 2: ostali obrazci s področja
UNZ,
– sklop 3: bloki samokopirni,
– sklop 4: seti,
– sklop 5: knjige,
– sklop 6: ostali obrazci.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 38,421.872,52 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-140/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 12751/06, Ur. l. RS,
št. 46 z dne 5. 5. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Knjige s področja UNZ
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mladinska
knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mirjam.potocnik@
mk-trgovina.si, tel. +386/1/560-54-00, faks
+386/1/588-74-62.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 112.207 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
349.829,76 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Ostali obrazci s področja UNZ
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ABO Grafika d.o.o., Ob železnici 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: barbara@abografika.si, tel. +386/1/544-44-44,
faks +386/1/542-22-23.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,133.211,12 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,119.840 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Bloki samokopirni
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@dzs.si, tel. +386/1/586-71-47,
faks +386/1/586-71-48.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,127.918,60 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Seti
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lamil
podjetje za zaposlovanje in usposabljanje
invalidov d.o.o., Ljubljanska 67, 1330 Kočevje, Slovenija, e-pošta: prodaja@lamil.si, tel.
+386/1/893-11-77, faks +386/1/895-43-53.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 22,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,467.182 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Knjige
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mladinska
knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mirjam.potočnik@
mk-trgovina.si, tel. +386/1/560-54-00, faks
+386/1/588-74-62.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,903.932,96 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Ostali obrazci
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS,
založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@dzs.si, tel. +386/1/586-71-47,
faks +386/1/586-71-48.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 16,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,485.913,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Ostale tiskovine
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DZS, založništvo in trgovina d.o.o., Dalmatinova ulica
2, 1538 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@dzs.si, tel. +386/1/586-71-47,
faks +386/1/586-71-48.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,967.255,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
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Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve –
Policije, Inšpektorata RS za notranje
zadeve in Upravnih enot RS
Št. 252-1/06-29
Ob-26263/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med., spec. radiolog, za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon., za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”RTG aparat za skelet”
(št. 252-1/06).
II.5) Kratek opis: premet javnega naročila
je dobava in montaža visoko zmogljivega
RTG aparata za skelet. Predmet javnega
naročila zajema tudi ureditev prostora za
montažo aparata in vzdrževanje aparata v
eksploatacijski dobi skladno z navodili proizvajalca 10 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: ocenjena vrednost javnega naročila za dobavo in
montažo RTG aparata za skelet, za pripravo
prostora za namestitev aparata in 10-letno
vzdrževanje znaša skupaj 25 mio SIT brez
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 252-1/06-objava v
Ur. l. RS, št. 59-60; Ob-16082/06 (podaljšanje roka za oddajo ponudb objavljeno v Ur.
l. RS, št. 83; Ob-22141/06): Gorenje GTI,
trgovina, inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Vincenc Turk, direktor, Partizanska 12,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-26-14,
faks 03/899-26-07, elektronska pošta: gt@
gorenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,090.303,97 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. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16082/06 z dne 9. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica

Ob-26269/06
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: Tatjana Gregorčič, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/335-01-70, elektronska pošta: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD DL 33.200.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B-1/2006-7.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za inkubator za diagnostično in terapevtsko
biotehnologijo po sklopih:
1. suhi sterilizator (sušilnik),
2. inkubator za bakterije,
3. tehtnica,
4. elektronska tehtalna plošča,
5. aparat termoblok,
6. laminarij s podstavkom,
7. stresalnik,
8. elektroforeza in napajalnik,
9. invertni mikroskop,
10. »Ultrasonic disintegrator«,
11. oprema laboratorija,
12. sestavljiv spektrofotometer,
13. črpalka Knauer »Smartline pump
1000«,
14. merilnik kontaktnih kotov,
15. spin coater,
16. merilec obstojnosti in trdote,
17. fotokemični reaktor,
18. sistem za deionizirano vodo,
19. sistem za detekcijo genov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,067.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za sklope št. 1, 2, 10: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Franc Levstek, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,661.400 SIT
(6.932,90 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za sklope št. 3, 4: Mikro+Polo d.o.o., kontaktna
oseba: Tanja Marhold, Zagrebška 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks
02/614-33-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 331.131 SIT (1.381,76
EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za
sklop št. 5: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Podboršek, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/830-80-40, faks
01/830-80-70/63.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 394.662,44 SIT SIT
(1.646,90 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za
sklope št. 8, 13: BIA d.o.o., kontaktna oseba: Špela Kraško, Teslova ulica 30, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/426-45-88, faks
01/426-45-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,813.622 SIT
(7.568,11 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za sklop
št. 9: Labteh d.o.o., kontaktna oseba: Boris Kuntarič, Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/429-44-00, faks
01/429-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 483.000 SIT (2.015,52
EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za
sklop št. 11: 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): cena 1,453.000 SIT
(6.063,26 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za sklop
št. 14: KSV Instruments OY, kontaktna oseba: Maria Savitski, Höyläämötie 7, 00380
Helsinki, Finska, tel. +358/9/5/497-33-00,
elektronska pošta: msavitski@ksvltd.fi.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 1,009.604 SIT (4.213
EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN B-1/2006-7; za sklope št. 18, 19: Kemomed d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Vuga, Kališka ulica 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/201-50-50, faks
04/201-50-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,317.044,40 SIT
(13.841,78 EUR).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN B-1/2006-7.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18760/06, Ur. l. RS, št. 68 z dne
30. 6. 2006; Ob-19626/06, Ur. l. RS, št. 71 z
dne 7. 7. 2006 (popravki).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-26353/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: Info@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 165-1/2006-16.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je dobava reševalnega vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,980.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. kvaliteta – 30 točk,
2. cena – 30 točk,
3. garancija – 20 točk,
4. dobavni rok – 15 točk,
5. plačilni pogoji – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 165-1/2006-16: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal,
Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-54-211, faks 58-54-298.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 24,980.248,75
SIT; najnižja ponudba 24,980.248,75 SIT,
najvišja ponudba 24,980.248,75 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:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20338/06, stran 5553 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: 15. 9. 2006.
Občina Cerknica
Ob-26360/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Damjan Grmek, Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PP01/06.
II.5) Kratek opis: nabava strojne opreme za vzdrževanje golf igrišča: kosilnica
za čistine, stroj za spodrezovanje trave,
večnamenski stroj za urejanje igralne površine in kosilnica za ledine.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– odzivni čas za popravila,
– dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PP01/06: Ulmer d.o.o.,
kontaktna oseba: Branko Kamenšek, Vodovodna ul. 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/332-49-91, faks 02/332-34-09, elektronska pošta: branko.kamensek@ulmer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,000.000 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: PP01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
Ob-23168/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Enotni programski dokument za Slovenijo 2004-2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Kobilarna Lipica
Št. 110-1/06
Ob-26397/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
298.11.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00083.
II.5) Kratek opis: AC odsek Hrastje–
Lešnica; nabava vozil, mehanizacije in
opreme za AC bazo Novo mesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 596,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 2: LEA d.o.o. Lesce,
kontaktna oseba: Bojan Kozjek, Finžgarjeva
ulica 1a, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,138.900 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:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop 5: Fužinar d.o.o.
Ajdovščina, kontaktna oseba: Jože Željan,
Batuje 83, 5262 Črniče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,005.200 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 10: Dumida d.o.o. Sp.
Dobrenje, kontaktna oseba: Milodrag Zdravkovič, Sp. Dobrenje 42A, 2211 Pesnica pri
Mariboru.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 239,917.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 11: Viling d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Štukelj Vili, Kersnikova
10, 1000 Ljubljana.
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: 2005/00083.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Gradnje
Ob-25758/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-132,
faks 07/30-61-160, elektronska pošta: marija.prasin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500, 501.
II.5) Kratek opis: statična sanacija stare šole.
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:
– cena,
– reference,
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– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-17003/06: Begrad d.d.,
kontaktna oseba: Gordana Batinič Jakofčič,
Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/393-43-00, faks 07/393-43-48, elektronska pošta: komerciala@begrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 34,414.295,30 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: 351-62/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17003/06.
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: 11. 9. 2006.
Občina Črnomelj
Ob-25882/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Nives
Prijatelj, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: obcina.kanal@obcinakanal.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2006.
II.5) Kratek opis: nadomestna gradnja
telovadnice Deskle.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 275,000.000 SIT (op. vključno z obnovo kotlovnice).
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. 02/2006: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-03-13, faks 05/369-03-10, elektronska pošta: marketing@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 230,653.833,53, ali
najnižja ponudba: 230,653.833,53 SIT najvišja ponudba: 260,277.054,45 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS z dne 2. 6. 2006, Ob15534/06.
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: 12. 9. 2006.
Občina Kanal ob Soči

Št. 104/06
Ob-25965/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives
Erznožnik, udig., Maistrova ulica 2, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/650-62-20, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in nadzidava OŠ Sladki vrh.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500,000.000 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: rekonstrukcija in nadzidava OŠ Sladki vrh: Konstruktor VGR, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Pinter, dipl. inž.
grad., Miklavška c. 59A, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/613-07-82, faks 02/613-08-15,
elektronska pošta: info@konstruktor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 569,919.782,96
SIT; najnižja ponudba 569,819.301,11 SIT,
najvišja ponudba 615,516.258,84 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): 395,647.189,76 SIT.
Delež: 69%
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 65/06, Ob-17921/06 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: 12. 9. 2006.
Občina Šentilj
Št. 0001635
Ob-25968/06
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. +386/1/58-20-773,
+386/1/58-20-700, faks +386/1/58-20-701,
elektronska pošta: Zoran.crnjak@geoplinplinovodi.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45454000, 45231220.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/18/2006/TS-SG.
II.5) Kratek opis: gradnja vzporednega
plinovoda M2 – rekonstrukcija plinovoda
M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina
(DN 800, NP 70 bar).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s pred
hodno objavo:
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(c) vrsta storitve je taka, da javnega naročila ni mogoče določiti dovolj natančno,
da bi bilo javno naročilo mogoče oddati v
skladu s pravili, ki urejajo odprte ali omejene
postopke.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. P/JN/18/2006/TSSG: Konzorcij IMP d.d., kontaktna oseba:
Jakob Stržinar, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-90-12, faks
+386/1/300-90-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.899,000.000 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: 068/2006/UD/SM.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12080/06 z 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: 12. 9. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 4300-2/2006 22
Ob-25970/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Ana Urbajs, univ. dipl. ek.,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-76, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: ana.urbajs@azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven;
oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: zbiranje ponudb za
ugotavljanje sposobnosti za izvajanje del
na zgornjem in spodnjem ustroju železniških prog.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ugotavljanje sposobnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javni razpis po omejenem postopku
za ugotavljanje sposobnosti je razveljavljen
po sklepu Državne revizijske komisije št.
018-253/06-34-2178 z dne 31. 7. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10959/06.
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: 11. 9. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-25972/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktni osebi: Darko
Hrovat in Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-156,

04/23-73-152, faks 04/23-73-107, elektronska pošta: darko.hrovat@kranj.si, bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-0221/2006-46/09.
II.5) Kratek opis: ureditev Tomšičeve in
Jenkove ulice v Kranju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijsko dobo,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-0221/2006-46/09:
Gradbinec gip, gradbeništvo, d.o.o., kontaktna oseba: Ambrož Mrzlikar, inž. grad.,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/271-10-00, faks 04/271-10-10, elektronska pošta: info@gradbinec-gip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,603.917.36 SIT.
Valuta: 60 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:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17557/06 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: 12. 9. 2006.
Mestna občina Kranj
Ob-26081/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan Nikolič, tel.
01/58-94-820, faks 58-94-859.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: ureditev parkirnih površin na lokaciji Zagrebška 20, Tezno,
Maribor.
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. 1/06: Gama d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor, tel. 02/33-00-070,
faks 02/33-00-071.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,843.937,85 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 objave javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 0620 999 06 z dne 21. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 9. 2006.
D.S.U., d.o.o.
Ob-26090/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji
grad, kontaktna oseba: Rihter Jožica, Attemsov trg 3, 3342 Gornji grad, Slovenija, tel.
03/839-18-50, faks 03/839-18-64, elektronska pošta: obcina@gornji-grad.si, internetni
naslov: http://www.gornji-grad.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: rekonstrukcija lokalne ceste Križ–Florjan.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste št. LC 107050 Križ–Florjan pri Gornjem Gradu v širini 3 m in dolžini 1000 m.
Posodobitev ceste z namenom varnega
prometa in boljše povezave bolj oddaljenih krajev s posameznimi središči.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,657.000 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. 430-4/2006 (6-2006):
Voc Celje, d.d., Vzdrževanje in obnova cest
Celje, d.d., kontaktna oseba: Srečko Pustoslemšek, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-66-366, faks 03/42-66-380, elektronska pošta: info@voc-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 22.874.250 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: 430-4/2006
(6-2006).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19374/06 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: 14. 9. 2006.
Občina Gornji grad
Št. 05/2006
Ob-26211/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD05/2006.
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II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba odvajanja odpadnih voda
v naselju Bukovžlak I. in II. faza ter rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 80% cena,
– 10% usposobljenost,
– 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNGD05/2006: ISAR
d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Bojanovič,
Petelinškova 13, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
041/643-139, faks 03/492-82-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 62,949.869,50 SIT, najvišja ponudba
65,098.914 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: JNGD05/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19602/06 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: 15. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 07/2006
Ob-26212/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD07/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba odvajanja odpadnih voda
v delu naselja Teharje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 80% cena,
– 10% usposobljenost,
– 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNGD07/2006: IPI,
izvajalski in projektantski inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Leopold Furlinger, Zgornje
Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-57-00, faks 03/818-57-05,
elektronska pošta: ipi@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
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upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22,904.501,37 SIT, najvišja ponudba
26,848.811,97 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: JNGD07/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20440/06 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: 15. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 09/2006
Ob-26213/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD09/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja sekundarne kanalizacije Babno–Ostrožno–Lopata, I. faza in
rekonstrukcija obstoječega vodovoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 80% cena,
– 10% usposobljenost,
– 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JNGD09/2006: Gradnje žveplan
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Žveplan,
Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/781-02-08, faks 03/781-02-09, elektronska pošta: info@gradnje-zveplan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 131,858.665,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD09/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21012/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Št. 11/2006
Ob-26214/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD10/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja sekundarne kanalizacije
naselij Medlog in Lopata jug, ki gravitira
na kanal RZ 2 Medlog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 80% cena,
– 10% usposobljenost,
– 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JNGD10/2006: Gradnje Žveplan
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Žveplan,
Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/781-02-08, faks 03/781-02-09, elektronska pošta: info@gradnje-zveplan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 92,306.802,08 SIT, najvišja ponudba
124,971.569,74 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: JNGD10/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21815/06 z dne 28. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 10/2006
Ob-26215/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD11/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja sekundarne kanalizacije
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naselij Medlog in Lopata jug, ki gravitira
na kanal RZ 2 in RZ 2 Lopata jug.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 80% cena,
– 10% usposobljenost,
– 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JNGD11/2006: Gradnje žveplan
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Žveplan,
Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/781-02-08, faks 03/781-02-09, elektronska pošta: info@gradnje-zveplan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 58,723.021,44 SIT, najvišja ponudba
69,748.226,77 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD11/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21816/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-26242/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-59, faks 05/671-03-62, elektronska pošta: karmen.pines@piran.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/JN-2006-4111-03/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija OŠ
Vincenzo de Castro Piran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 315,076.666 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. 5/JN-2006-4111-03/2006:
Stavbenik gradbeništvo d.o.o., kontaktna
oseba: mag. Mitja Petrič, Ulica 15. maja
št. 16, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-83-01, faks 05/663-83-10, elektronska pošta: info@stavbenik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 325,333.333,33 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 81,976.504,37 SIT.
Delež: 25%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
5/JN2006-4111-03/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 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: ne.
VI.7) Drugi podatki: ponudnik ni bil izbran, ker sta ponudbi nesprejemljivi, saj presegata vrednost zagotovljenih sredstev in
obenem nepravilni.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Občina Piran
Št. 430-87/2006
Ob-26244/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič in Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-87/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja zbirnega
centra Podmežakla Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 237,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. garancijski rok – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-87/2006: Cestno
podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane
Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si,
internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 251,346.804,51 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. 9. 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-17779/06.
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: 13. 9. 2006.
Občina Jesenice
Ob-26245/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Klemen Šket, tel.
01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela – razširitev ceste,
komunalni priključki in prometno tehnična
oprema za MMP Starod.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Starod.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela – razširitev ceste, komunalni priključki in prometno tehnična
oprema za MMP Starod.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.23-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 249,156.150,40 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-72/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ob14393/06 z dne 26. 5. 2006.
Obvestilo o naročilu: Ob-16399/06 z dne
9. 6. 2006.
Št. naročila 430-72/2006
Naslov: gradbena dela – razširitev ceste,
komunalni priključki in prometno tehnična
oprema za MMP Starod
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Primorje d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-00-00, faks
05/369-02-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
249,156.150,40 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: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
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VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-26329/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktni osebi:
Zdenka Kompare, Tatjana Gregorčič, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/33-50-172, 05-33-50-170,
elektronska pošta: zdenka.kompare@novagorica.si, tanja.gregorcic@nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SKD F 45.2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G-1/2006-7.
II.5) Kratek opis: izvedba adaptacije poslovnega objekta na parc. št. 361 in 1710
(obe k. o. Bate) v Grgarskih Ravnah v
proizvodno-prodajni center.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,667.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: naročilo ni bilo oddano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN G-1/2006-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17134/06, Ur. l. RS, št. 63/06 z
dne 16. 6. 2006, Ob-18758/06, Ur. l. RS, št.
68/06 z dne 30. 6. 2006 (popravek).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-26355/06
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. 05/728-07-83, faks
05/728-07-80, elektronska pošta: marta.merkuza@postojna.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-54/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcije objekta
št. 5 za potrebe podjetniškega inkubatorja v POC Veliki otok – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 158,000.000 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. 430-54/2006: Marc grad-
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beno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Marc
Andrej, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-57, faks 05/364-43-55,
elektronska pošta: info@marc-gp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 163,298.817,35 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 68 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18020/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Občina Postojna
Ob-26356/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nafta-Geoterm, d.o.o., kontaktna oseba:
Pratnekar Lovro, Mlinska ulica 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/577-22-35,
faks 02/577-22-39, elektronska pošta: lovro.pratnekar@nafta-geoterm.si, internetni
naslov: www.nafta-geoterm.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
II.5) Kratek opis: program ekološke
sanacije rudarskih objektov in naprav
za pridobivanje ogljikovodikov v Republiki Sloveniji, Letni načrt za leto 2006,
sklop aktivnosti B (gradbena in zemeljska dela).
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:
– cena 70%,
– tehnične prednosti 20%,
– terminski plan 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/06: Hozjan Jože,
s.p. Storitve s težko gradbeno mehanizacijo, prevozništvo in gradbena dela, kontaktna oseba: Jože Hozjan, Velika Polana
115 A, 9225 Velika Polana, Slovenija, tel.
02/578-82-80, faks 02/570-16-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,295.500 SIT;
najnižja ponudba: 31,295.500 SIT, najvišja
ponudba: 63,545.400 SIT.
Valuta: 60 dni po prejemu 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20431/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
Nafta-Geoterm, d.o.o.
Ob-26363/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Radovljica,
kontaktna oseba: Jure Klančnik, Gorenjska
c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84, elektronska pošta: jure.klancnik@radovljica.si, internetni naslov: www.radovljica.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: 430-2-0001/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstukcija ceste in
gradnja rondoja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 320 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. 430-2-0007/2006-700: Cestno podjetje Kranj, kontaktna oseba: Mojca
Guzelj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: mojca.guzelj@cpkranj.si,
internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 155,996.171,80 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.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 430-20007/2006-700.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19657/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Občina Radovljica
Št. 110-1/06
Ob-26399/06
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: 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: 2006/000375.
II.5) Kratek opis: obnova voziščne konstrukcije na odsekih 0020 in 0620 Malence–Šmarje Sap.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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:
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(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1: SCT d.d.,
kontaktna oseba: Matjaž Jerala, univ. dipl.
inž. grad., 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 193,953.614,84 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: 2006/000375.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 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: 15. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 4301-4/2006
Ob-26600/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Alenka Čadež Kobol, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-29,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-4/06.
II.5) Kratek opis: asfaltacija cest v Občini Ajdovščina.
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. 1809/06: Primorje d.d.,
kontaktna oseba: Zoran Batagelj, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-90-000, faks 05/36-90-200, elektronska pošta: primorje@primorje.si, internetni
naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,666.667 SIT;
najnižja ponudba 37,538.882 SIT, najvišja
ponudba 43,439.964 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-4/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51 z dne 19. 5. 2006,
Ob-13834/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2006.
Občina Ajdovščina

Storitve
Št. 545/2006
Ob-25757/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, kontaktna oseba: Nataša
Gaber-Sivka, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-30, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: natasa.gaber-sivka@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 10.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-07-05-2006.
II.5) Kratek opis: izvedba priprave projekta Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,900.000 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. 403-07-05/2006: Univerza
v Ljubljani, Filozofska fakulteta, kontaktna
oseba: dr. Jože Hudales, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,120.393 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-07-05/2006.
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, Ur. l. RS št. 77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21170/06.
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: 11. 9. 2006.
Občina Žalec
Št. 961-11/2006
Ob-25884/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-56-61,
faks 01/474-52-12, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.26.80.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-11/2006.
II.5) Kratek opis: najem programske
opreme VSE/ESA in VM za glavni strežnik IBM 2064-102.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 822,000.000 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– 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. 961-11/2006: IBM World
trade corporation ZDA, Nev Orchand Road,
Armonk, 10504 New York, Združene države
amerike.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90.873 USD.
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: 961-11/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 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: 11. 9. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-25974/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 9-1A.
II.5) Kratek opis: revizija poslovanja
Pošte Slovenije, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive 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. 15/S: GSS, revizijska družba d.o.o., (skupna ponudba), Zemljemerska
13, 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: 12,780.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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; Ob-8379/06 z dne 24. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-25994/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana
Prelič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-95-01, faks 01/471-97-30,
elektronska pošta: mirjana.prelic@bsi.si,
internetni naslov: www.bsi.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:
73.00.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JAV-RAZ-NBP-01/2006.
II.5) Kratek opis: svetovalne, raziskovalne in izobraževalne storitve na področju tržnih tveganj, konsolidiranega
nadzora, likvidnosti in nove evropske
kapitalske ureditve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference svetovalca s področja poznavanja bančnega poslovanja,
– reference svetovalca s področja tržnega tveganja,
– cena svetovalnih storitev.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JAV-RAZ-NBP-01/2006:
Softdata d.o.o., Preradovičeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,840.000 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: JAV-RAZ-NBP01/2006.
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. 40 z dne 14. 4. 2005,
Ob-10949/06.
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: 12. 9. 2006.
Banka Slovenije
Št. 3/01-014-1/2006
Ob-25995/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Erika Červek, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-20, faks 01/750-51-58,
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elektronska pošta: erika.cervek@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.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: 3/01-014-1/2006.
II.5) Kratek opis: javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva v okviru
programa, sprejetega za javne vrtce za
otroke prve in druge starostne skupine.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: lokacija vrtca 40
točk, ocena objekta, prostora in opreme 30
točk, rok pričetka izvajanja javne službe 30
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-18365/06: Župnijski vrtec Vrhnika, kontaktna oseba: Blaž Gregorc,
Voljčeva 21, 1360 Vrhnika, Slovenija.
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: 3/01-014-1/2006.
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: da; Ur. l. RS, št. 67-68 z dne 30. 6.
2006, Ob-18365/06.
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: 12. 9. 2006.
Občina Vrhnika
Št. 430-292/2006/3
Ob-26079/06
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, Ljubljana, 1501 Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Babnik, tel.
++386/1/428-50-71,e-pošta:karmen.babnik@mnz.si,
faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila storitev po postopku s pogajanji brez predhodne
objave za zavarovanje oseb in premoženja,
št. 430-292/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: I A6.
Šifra: NUTS SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je bilo zavarovanje oseb in premoženja, v skladu z 1. točko 97. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 191,640.079,52 SIT brez
DDV.

IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-292/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1 Naslov: Zavarovanje oseb
in premoženja
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Slovenija, e-pošta: tel. +386/5/66-43-100, faks
+386/5/66-43-109.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
191,640.079,52 brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
191,640.079,52 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je
v skladu s 1. točko 97. člena ZJN-1-UPB1
povabil ponudnika Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.., Ljubljanska cesta
3a, 6503 Koper, da poda svojo ponudbo za
predmetno javno naročilo.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, Ljubljana, 1001 Slovenija.
VI.3.2 Vlaganje pritožb:
Navedite podatek 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.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, 1501 Slovenija, e-pošta: karmen.babnik@mnz.si, tel. ++386/1/428-50-71,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-26091/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Tatjana Hladen,oec., Mestni
trg 17, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/758-17-00, faks 03/758-17-60, elektronska pošta: Aop.zd@s5.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izvedba prevozov dializnih bolnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,530.000 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 za izvedbo dializnih prevozov
se razveljavi.
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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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80, Ob-21454/06 z
dne 28. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
Ob-26225/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Braslovče, kontaktna oseba: Renata
Marolt, Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-84-00, faks 03/703-84-10,
elektronska pošta: Obcina@braslovce.si, internetni naslov: www.braslovce.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.5) Kratek opis: prevoz šolskih
otrok v Občini Braslovče za šolsko leto
2006/2007 z možnostjo podaljšanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 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. 430-1/1: Izletnik Celje,
kontaktna oseba: Darko Šafarič, Aškerčeva
20, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27.220 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. 430-1/1: Janez Rajovec
s.p., kontaktna oseba: Janez Rajovec, Rakovlje 4, 3314 Braslovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17139/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 9. 2006.
Občina Braslovče
Ob-26257/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, tel.
00386/5/66-00-100, faks 00386/5/66-00-110,
elektronska pošta: posta.oizola@izola.si, internetni naslov: www.izola.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.5) Kratek opis: zagotovitev prevozov
šolskih otrok v Občini Izola za obdobje
od 1. 9. 2006 do konca junija 2007, z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,846.000 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-16220/06: I & I
– Avtobusni prevozi d.d., kontaktna oseba:
Drago Korošec, Vojkovo nabrežje 32, 6000
Koper, Slovenija, tel. +386(0)5/662-51-03,
faks +386(0)5/662-51-09, elektronska pošta: drago.korosec@connex.si, internetni
naslov: www.connex.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,105.812,84 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): 6,659.967,54 SIT. Delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16220/06 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: 15. 9. 2006.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 110-1/06
Ob-26398/06
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.
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: 2006/000098.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera avtocestnega odseka Krška vas–Obrežje in
MMP Obrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,558.000 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: Ljubljanski geodetski
biro, LGB d.d., kontaktna oseba: Miran Brumec, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,946.000 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: 2006/000098.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 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. 37 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: 15. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-26403/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-32-00, faks +386/1/234-32-30,
elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni naslov: www.arao.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
903.11.0.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: T-2146-1.
II.5) Kratek opis: izdelava okoljskega
poročila v postopku priprave DLN za odlagališče NSRAO.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– število referenc ponudnika,
– število referenc odgovornega vodje
projekta.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: IMOS Geateh d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Tadej Zupančič,
univ. dipl. inž. kem. teh., Opekarska cesta
11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,961.00 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: T – 2146-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 45 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: 15. 9. 2006.
ARAO Agencija
za radioaktivne odpadke
Št. 110-1/06
Ob-26404/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-32-00, faks +386/1/234-32-30,
elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni naslov: www.arao.si.
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I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
742.31.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: T-2136/620/0603.
II.5) Kratek opis: izdelava študije variant (ŠV) s predlogi najustreznejših variantnih rešitev (PNV) v postopku priprave
DLN za odlagališče NSRAO.
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:
– ponudbeno ceno,
– število referenc ponudnika,
– število referenc odgovornega vodje
projekta.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. Savaprojekt d.d.
Krško + ACER d.o.o. Novo mesto, kontaktna
oseba: Peter Žigante, univ. dipl. biol., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,898.000 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: T-2136/620/0603.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 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: 15. 9. 2006.
ARAO Agencija
za radioaktivne odpadke
Št. 110-1/06
Ob-26405/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke, kontaktna oseba: Sandi Viršek, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-32-00, faks +386/1/234-32-30,
elektronska pošta: sandi.virsek@gov.si, internetni naslov: www.arao.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
742.61.0.00-6.
II.4)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: ARAOT2125-4/2/612/060228.
II.5) Kratek opis: izvajanje terenskih
raziskav na potencialnih lokacijah v RS,
za prostorsko umestitev odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO), v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta (DLN) za odlagališče
NSRAO (2. faza)-začetne terenske raziskave geosfere in hidrosfere za potencialno lokacijo Vrbina v Občini Krško za
sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5,
sklop 6, sklop 7 in sklop 8.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,624.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– opremo,
– izpolnjevanja plana,
– ponudbeno cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1: Geološki
zavod Slovenije, kontaktna oseba: dr. Mihael Brenčič, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,700.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba:
dr. Mihael Brenčič, Prvomajska ulica 1, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,296.480 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 3: Geoinžinering
d.o.o., kontaktna oseba: dr. Mihael Brenčič,
Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,736.500 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 4: Geološki
zavod Slovenije, kontaktna oseba: dr. Mihael Brenčič, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,590.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 5: RTH Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba:
Bojan Klenovšek, univ. dipl. inž. rud., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 80.000 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 6: Zavod za gradbeništvo Slovenije, kontaktna oseba: dr. Mihael Brenčič, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,913.370 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 7: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
kontaktna oseba: mag. Andrej Vidmar, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,900.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 8: Geoinžinering
d.o.o., kontaktna oseba: dr. Mihael Brenčič,
Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,271.178,60 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: ARAOT2125-4/2/612/060228.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo za
sklop 7 je bilo oddano 23. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
ARAO Agencija
za radioaktivne odpadke
Št. 430-56/2006/19
Ob-26408/06
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.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za zavarovanje oseb,
premoženja in interesov MNZ in Policije, št.
430-56/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: področje zavarovalnega kritja.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: zavarovanje oseb, premoženja in interesov
MNZ in Policije, in sicer avtomobilsko
zavarovanje, zavarovanje živali, zavarovanje helikopterjev, zavarovanje čolnov
in ladij ter nezgodno zavarovanje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 323,247.870,86 SIT s 6,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. vrednost premije
2. razširjenost poslovne
mreže

Ponderiranje
89 točk
11 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-56/2006.
IV.3.2) Prejšnja (-e) objava (-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/s023-0006071
z dne 3. 3. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/s040-0001096 z dne 14. 4. 2006.
Št. naročila: 2
Naslov: Zavarovanje živali, in sicer zavarovanje psov in zavarovanje konjev
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
ales.vuga@triglav.si, tel. +386/1/474-75-78,
faks +386/1/230-13-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
16,732.002 SIT s 6,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Zavarovanje helikopterjev
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
ales.vuga@triglav.si, tel. +386/1/474-75-78,
faks +386/1/230-13-93.

Št.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
234,327.168,15 SIT s 6,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Zavarovanje čolnov in ladij
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
ales.vuga@triglav.si, tel. +386/1/474-75-78,
faks +386/1/230-13-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
23,713.995,03 SIT s 6,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Nezgodno zavarovanje
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adriatic
Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, Slovenija, e-pošta:
sandi.oblak@adriatic-slovenica.si,
tel.
+386/5/664-31-08, faks +386/5/664-34-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
48,474.705,68 SIT s 6,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 5 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za sklope 2, 3, 4 in 5, ter ni uspel za sklop
1.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-131/2006/7

Ob-26490/06

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@gov.si, faks
+386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
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– 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
storitve po odprtem postopku za izvajanje
storitve celodnevne oskrbe s prehrano oseb
nastanjenih v objektu MNZ Policija – Center
za tujce Postojna, Veliki otok 44z – Postojna, št. 430-131/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: MNZ – Policija, Center za tujce Postojna, Veliki otok 44z, 6230
Postojna.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega razpisa je izvajanje
storitve celodnevne oskrbe s prehrano
oseb, nastanjenih v objektu MNT Policija
– Center za tujce Postojna, Veliki otok
44z – Postojna.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.50.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 66,378.621,50 SIT z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-131/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 45 z
dne 28. 4. 2006, Ob-8317/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Izvajanje storitve celodnevne oskrbe s prehrano oseb, nastanjenih v
objektu MNZ Policija – Center za tujce Postojna, Veliki otok 44z – Postojna
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Eurest d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-42-40, faks
01/300-42-60.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 54,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
66,378.621,50 SIT z 8,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministr-
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stvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-25872/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Hrastovec,
Kotnikva 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.21.15.10-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-0036P.
II.5) Kratek opis: javni razpis s pogajanji za nakup FDPS sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 239,640.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1: CS SOFT s.r.o, kontaktna oseba: Milan Soukup, K Letišti 6, 1019
160 08 Prague 6, Češka, elektronska pošta:
soukup@ans.cz.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,300.450 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: 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: 412-0036P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Kohezijski program posodobitve kontrole zračnega prometa Slovenije.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 9. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
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Ob-25975/06
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 3/a, 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.
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/OP-12/2006-ident
208607.
II.5) Kratek opis: dobava elektromateriala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5. sklop: NN plastične omarice
33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-12/2006-ident
208607:
5. sklop: vodnik pas: Merkur d.d., kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, C. na Okroglo
7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-80-00,
faks 04/258-88-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5. sklop: 24,390.050 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-12/2006ident 208607.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
5. sklop: 24,390.050 SIT brez DDV.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-12/2006ident 208607.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40/2006, z dne 14/4-2006, št. objave Ob10671/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 9. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-25976/06
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: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.

03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 31.50.21.
II.5) Kratek opis: naglavne svetilke in
stojala s polnilcem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,950.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: Bartec Varnost
d.o.o., kontaktna oseba: Lado Kovač, Cesta 9. avgusta 59, 1410 Zagorje, Slovenija,
tel. 03/56-64-666, faks 03/56-64-167, elektronska pošta: 'Lado.Kovac@bartec-varnost.si'.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,391.845,72 SIT
brez DDV. Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 4.
V.4.2) Javno naročilo št. 5
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
21,391.845,72 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni
od izstavitve mesečnih situacij.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
15-17 z dne 17. 2. 2006, Ob-3452/06 (predhodni odprti postopek, ki ni uspel).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 9. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 43/3001/2006
Ob-26335/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Igor Loborec, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Igor.loborec@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 130/2006.
II.5) Kratek opis: razpis za projekt za
sistem kontrole pristopa in registracije
delovnega časa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št 30/2006: Četrta pot, d.o.o.,
kontaktna oseba: Jure Habbe, Planina 3,
4000, Kranj, Slovenija, tel. 04/280-66-00,
faks 04/280-66-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,982.625 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 130/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 39,982.625 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 2003/06
Ob-26343/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27/06.
II.5) Kratek opis: dobava avtomatiziranega merilnega avtomobila za izvajanje
meritev na SN in NN kabelskih omrežjih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 27/06: Eltima d.o.o.,
kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova
ulica 8a, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/56-02-134, faks 01/56-02-140,
elektronska pošta: logar.nadja@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-

števala (brez DDV): cena 62,919.382 SIT;
najnižja ponudba 62,919.382 SIT, najvišja
ponudba 62,919.382 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 27/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
62,919.382 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– garancijski rok merilne opreme (6%
delež) in
– garancijski rok avtomobila (4% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 27/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 57 z dne 2. 6. 2006, Ob-15494/06 (objava) in Uradni list RS, št. 65 z dne 23. 6.
2006, Ob-17894/06 (popravek).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1999/06
Ob-26344/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 11/06.
II.5) Kratek opis: dobava modularnega
trifaznega prenosnega sistema za testiranje merilne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 11/06: Belmet MI
d.o.o., kontaktna oseba: Šefik Mašić, Cesta
Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana,
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Slovenija, tel. 01/518-88-26, elektronska
pošta: sefik.masic@belmet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,735.000 SIT;
najnižja ponudba 17,735.000 SIT, najvišja
ponudba 17,735.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 11/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,735.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (96% delež),
– garancijski rok (2% delež),
– potrjene reference (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 11/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006, Ob-15506/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2000/06
Ob-26345/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 13/06.
II.5) Kratek opis: dobava nizkonapetostnih (n.n.) energetskih kablov in polizoliranih vodnikov (PIV) – sklop 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. JN 13/06: sklop 1: nizkonapetostni (n.n.) energetski kabli: Eltima d.o.o.,
kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova
ulica 8a, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/56-02-134, faks 01/56-02-140,
elektronska pošta: nadja.logar@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,757.500 SIT;
najnižja ponudba 79,757.500 SIT, najvišja
ponudba 79,757.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 13/06, sklop 1:
nizkonapetostni (n.n.) energetski kabli.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
79,757.500 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 13/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop 1:
nizkonapetostni (n.n) energetski kabli: 3 ponudbe, od tega 1 pravilna in 2 nepravilni.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8470/06
(objava) in Uradni list RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006, Ob-22272/06 (zaključek javnega razpisa JN 13/06: dobava nizkonapetostnih
(n.n) energetskih kablov in polizoliranih vodnikov (PIV) – sklop 2 – polizolirani (s.n.)
vodniki (PIV)).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2001/06
Ob-26346/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 15/06.
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II.5) Kratek opis: dobava impregniranih
drogov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 84,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 15/06: Eltima d.o.o.,
kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova
ulica 8a, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/56-02-134, faks 01/56-02-140,
elektronska pošta: nadja.logar@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75,722.500 SIT;
najnižja ponudba 75,722.500 SIT, najvišja
ponudba 75,722.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 15/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
75,722.500 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 15/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi;
od tega 1 pravilna in 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006, Ob-8472/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 2004/06
Ob-26347/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 20/06.
II.5) Kratek opis: dobava progovnih ločilnikov in opreme za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 20/06: sklop 1: progovni ločilniki 24 kV: Tehmar d.o.o., kontaktna
oseba: Davorin Korpar, Panonska ulica 30,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-15-226,
faks 02/450-15-50, elektronska pošta:
d.korpar@tt-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,627.000 SIT;
najnižja ponudba 43,627.000 SIT, najvišja
ponudba 46,313.910 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 20/06: sklop 2:
oprema za transformatorske postaje (TP)
na betonskem drogu: Elektroservisi, d.d.,
kontaktna oseba: Srečka Žlajpah, Dobrave
6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/58-00-423,
faks 01/58-00-422, elektronska pošta: srecka.zlajpah@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,252.000 SIT;
najnižja ponudba 13,252.000 SIT, najvišja
ponudba 13,299.120 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 20/06, sklop 1:
progovni ločilniki 24 kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
43,627.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 20/06, sklop 2:
oprema za transformatorske postaje (TP) na
betonskem drogu.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,252.000 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež) in
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 20/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: progovni ločilniki 24 kV: 4 ponudbe, od tega 2 pravilni in 2 nepravilni,
– sklop 2: oprema za transformatorske
postaje (TP) na betonskem drogu: 2 ponudbi, od tega obe pravilni.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 37 z dne 7. 4. 2006, Ob-9496/06 (objava)
in Uradni list RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11598/06 (popravek).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Gradnje
Ob-25977/06
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: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Partizanske ceste na Dolu od km 0,670 do
km 1,160.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 6: GD d.o.o.,
Hrastnik, kontaktna oseba: Zdenko Avflič,
Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik, Slovenija,
tel. 03/56-54-220, faks 03/56-43-315, elek
tronska pošta: gd_doo @siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 156,323.934,39 SIT
brez DDV. Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: ca. 30%.

V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 6
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
156,323.934,39 SIT brez DDV. Valuta: 90
dni od izstavitve mesečnih situacij.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS. št.
51-52 z dne 19. 5. 2006, Ob-13639/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 9. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-26330/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5G/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja čistilne naprave za odpadne vode v Ravnici – gradbena in montažna 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. JN-5G: CPG, d.d.,
kontaktna oseba: Teja Črv, inž. grad., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-84-800, faks
05/33-84-804.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,625.847,93 SIT;
najnižja ponudba 61,625.847,93 SIT, najvišja ponudba 63,592.377,43 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN 5G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 61,625.847,93 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
67-68 z dne 30. 6. 2006, Ob-18764/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-26338/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3G/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja rezervoarja
Vrba II. in vodovod Ozeljan – gradbena
in montažna dela.
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. JN-3G: CPG, d.d.,
kontaktna oseba: Teja Črv, inž. grad., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-84-800, faks
05/33-84-804.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,208.352,70 SIT;
najnižja ponudba 54,208.352,70 SIT, najvišja ponudba 62,689.871 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN 3G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 54,208.352,70 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 57
z dne 2. 6. 2006, Ob-15495/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
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Ob-26339/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3G/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije
in vodovoda v Braniku – gradbena in
montažna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-3G: Euroinvest
d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Zavrtanik,
Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-27-30, faks
05/302-74-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,908.438,50 SIT;
najnižja ponudba 111,908.438,50 SIT, najvišja ponudba 117,180.128,11 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN 3G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 111,908.438,50 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
67-68 z dne 30. 6. 2006, Ob-18763/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-26340/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2G/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja rezervoarja,
črpališča in povezovalnega vodovoda

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dol pri Čepovanu – gradbena in montažna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2G: Euroinvest
d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Zavrtanik,
Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-27-30, faks
05/302-74-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,618.053,70 SIT;
najnižja ponudba 61,618.053,70 SIT, najvišja ponudba 68,739.916,61 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN 2G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 61,618.053,70 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 57
z dne 2. 6. 2006, Ob-15497/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 2002/06
Ob-26348/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 26/06.
II.5) Kratek opis: izgradnja objekta –
»garaža za tovornjake in centralno skladišče za števce – objekt 3 v Domžalah«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 26/06: Gradis GP Celje d.d., kontaktna oseba: Matjaž Petkovšek, Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija,

tel. 03/42-68-306, elektronska pošta: matjaz.petkovsek@gradis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 134,730.522,78
SIT; najnižja ponudba 134,730.522,78 SIT,
najvišja ponudba 154,984.241 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 26/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 134,730.522,78 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (87%
delež),
2. potrjene reference (17% delež),
3. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 26/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 ponudbe,
od tega vse pravilne.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006, Ob-14657/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.

Mednarodni razpisi
Št. 157/06

Ob-25980/06

Prehodni vir – Komunikacijska podpora
izvajanju Nature 2000
Številka objave: XXXXXXXX
Ministrstvo za okolje in prostor namerava dodeliti pogodbo za dobavo opreme,
ki bo omogočila komunikacijske aktivnosti,
s finančno pomočjo iz programa Evropske
skupnosti – Prehodni vir.
Razpisno dokumentacijo in objavo lahko
prevzamete na naslovu: kontaktna oseba:
Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana,
Slovenija, faks +386(0)1/309-45-93, e-mail:
breda.ogorelec@gov.si in na spletni strani:
http://www.mop.gov.si, http://www.natura2000.
gov.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Rok za oddajo ponudb je 23. 10. 2006 do
10. ure po lokalnem času.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 157/06

Ob-25981/06

Transition Facility – Strengthening
Natura 2000 Implementation in Slovenia
Refer. No.: XXXXXXX
Ministry of The Environment and Spatial
Planning intends to award a supply contract
for supply of equipment for communication
activities with financial assistance from the
Transition Facility Programme of the European Communities.
The tender dossier and contract notice
are available from: contact name: Ms. Breda
Ogorelec, Ministry of the Environment and
Spatial Planning, Dunajska cesta 48, 1001
Ljubljana, Slovenia, fax +386(0)1/309-45-93,
e-mail: breda.ogorelec@gov.si, and on the
following Web site: http://www.mop.gov.si,
http://www.natura2000.gov.si.
The deadline for submission of tenders
is 23. 10. 2006 at 10 local time.
Ministry of The Environment
and Spatial Planning

Javni razpisi
Ob-26331/06
Obvestilo
o zaključku javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za kreditiranje okoljskih
naložb občanov 36OB06A
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, obvešča zainteresirane občane, da se javni razpis Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov
36OB06A (Ur. l. RS, št. 9/06, 55/06), zaradi porabe razpisanih sredstev, zaključi dne
25. 9. 2006. Sklad bo obravnaval vse vloge,
ki bodo vložene do vključno tega datuma.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 014-7/06

Ob-26388/06
Sprememba
Občina Ajdovščina objavlja spremembo
javnega razpisa za podelitev koncesije za
opravljanje lekarniške dejavnosti v Občini
Ajdovščina, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006, Ob-24394/06, in
sicer se v 3. točki črta sedma alineja.
Občina Ajdovščina
Št. 511/06
Ob-26252/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št
93/05), in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor večletnih knjižnih projektov,
ki jih bo v letih 2007-2009 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 3,
oznaka JPR3-VKP-2007-2009)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje kulturnih projektov nevladnih
in zasebnih kulturnih organizacij in javnih
zavodov, ki v letu 2006 niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in
finančnega načrta za leto 2007 s strani ministrstva. Razpis se nanaša na izvedbo večletnih knjižnih projektov s področja leposlovja
in humanistike v obdobju 2007-2009.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki
delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi
so pravne osebe, registrirane za opravljanje
javne službe s področja kulture ali humanističnih znanosti. (V nadaljevanju: upravičene osebe.)
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika.
Sozaložnik je tisti partner predlagatelja
projekta, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje projekta. Finančna soudeležba domače pravne
osebe ne sme vključevati tistih stroškov, ki
bodo v obdobju 2007–2009 predvidoma in
za isti namen financirani iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Razpis se nanaša na izvedbo večletnih knjižnih projektov v obdobju od leta
2007-2009 s področij izvirnega in prevodnega leposlovja in humanistike ter slovarskih in leksikografskih izdaj, ki se nanašajo
na omenjena področja. Razpis je namenjen
izključno tistim knjižnim izdajam, ki zaradi
obsega, strokovne ali tehnične zahtevnosti
niso izvedljive v enem letu in katerih konceptualna ter uredniška zasnova zagotavlja
enotnost in celovitost projekta.
Cilj razpisa je zagotoviti ustrezno podporo izvedbi zahtevnejših in kompleksnejših
projektov v slovenskem založništvu, zagotoviti večjo dostopnost tovrstne produkcije
ter s tem zvišati njen delež v slovenski letni
knjižni produkciji.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti starejši od šestih
mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi
ministrstvo (društva v javnem interesu in
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ustanove na področju kulture), niso dolžne
predložiti dokazila;
– zagotavljajo dostopnost projekta javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2004, 2005 ali
2006, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti
je arhivirana dokumentacija ministrstva za
leta 2004, 2005 in 2006; obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva!);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
izbrani na drugih programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva, na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi
projekti!);
– v primeru načrtovane sozaložbe posameznega projekta priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrezno originalno zagotovilo
s strani odgovorne osebe partnerja o njegovi finančni udeležbi;
in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju
posebnih pogojev!).
4.2. Posebni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo le predlagatelji s projekti,
– ki že potekajo in lahko že izkazujejo
konkretne rezultate (faza projekta, dogovori
o avtorskem delu, avtorske pravice ipd.),
– katerih skupni obseg znaša vsaj 40
avtorskih pol,
– ki zaprošajo za največ 70% vseh stroškov in največ 12 mio SIT na posamezen
projekt.
4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
minister za področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih ali posebnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni in prednostni razpisni kriteriji:
(skupaj do 30 točk)
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja
v obdobju od 2004-2006:
– ocena uspešnosti in kakovosti izvedbe
knjižnega programa predlagatelja v obdobju
2004-2006; do 15 točk,
– odmevnost v strokovni javnosti: število kritiških odmevov, nagrad, udeležb na
pomembnih mednarodnih manifestacijah in
druge reference; do 10 točk,
– dostopnost (dosežene naklade, število
izposoj v splošnih knjižnicah, prodana naklada), do 5 točk.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta: (skupaj do 55
točk):
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti zasnove predlaganega projekta; do
15 točk,
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, prevajalcev, uredništva ter ostalih izvajalcev; do 10 točk,
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in uteme-
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ljitve koncepta, utemeljitev večletnosti ter
predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba; do 10 točk,
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti; do 10 točk,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; do 5 točk,
– predvidena dostopnost (dosežene naklade, število izposoj v splošnih knjižnicah,
prodana naklada) in predvideni številčni
doseg po načelu teritorialnosti (slovenski
kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo); do 5 točk.
5.3 Prednostni razpisni kriterij: (skupaj
do 15 točk)
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– imajo poseben pomen za slovensko
kulturo in ki pokrivajo določeno deficitarno
področje.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami. Na JPR3-VKP-2007-2009 bodo
izbrani tisti projekti, ki bodo dosegli najmanj
81 točk in ki jih bo ministrstvo na predlog
strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih
točk za vsak posamezni projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekte bo
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezni projekt in od uvrstitve prijavitelja med izvajalce z največ doseženimi
točkami, ki pridejo v krog za izbor projektov.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(od 94 do 100 točk), kakovostno (81 do 93
točk), nezadovoljivo (do vključno 80 točk).
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za projektni razpis (JPR3-VKP-2007-2009),
znaša 30,000.000 SIT (v protivrednosti 125.187,78 EUR) za leto 2007. Za leti
2008 in 2009 je okvirna vrednost razpoložljivih sredstev na letni ravni 30,000.000
SIT (v protivrednosti 125.187,78 EUR). Na
JPR3-VKP-2007-2009 bo izbranih največ
6 projektov.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih
2007, 2008 in 2009 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakon o
izvrševanju proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2008 in 2009 pozvani k
predložitvi podrobnejšega programa dela
za vsako leto posebej. Vsebina in obseg
projekta za vsako naslednje leto bosta
opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi, sklenjenemu na podlagi predloga strokovne komisije in pristojnega uslužbenca
ter odločitve ministra. V primeru, da bosta vsebina in obseg večletnega projekta
opredeljena skladno z vsemi določili za
vsako leto posebej, tedaj vmesni postopek poziva ni potreben in tudi ni potrebno
sklepati dodatka k pogodbi.
9. Razpisni rok: razpis se prične 22. 9.
2006 in zaključi 23. 10. 2006.
10. Razpisna dokumentacija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec s prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec pogodbe.
10. 1 Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji, navedeno v prvi
alineji točke 4.1 razpisa,
– podpisane in žigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev.
10.2 Dokumentacija poziva bo od
22. 9. 2006 dosegljiva na vložišču ter
na spletni strani Ministrstva za kulturo
(http://www.kultura.gov.si). Vloge predlagateljev bo ministrstvo sprejemalo do vključno
23. 10. 2006.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 23. 10. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
projektni razpis za izbor večletnih knjižnih
projektov z oznako JPR3-VKP-2007-2009.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
23. 10. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in
ki je našteta pod točko 10.1.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Uros.Grilc@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure (v času uradnih
ur). Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
obrnejo na pristojnega uslužbenca oziroma
se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v prostorih Ministrstva za kulturo na
Maistrovi 10, pritličje, dvorana, in sicer v
četrtek, 28. 9. 2006 ob 10. uri.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu
predvidoma najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
25. 10. 2006. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po
postopku, kot ga določa »Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa«, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 093-13/2006-4
Ob-26364/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04, 13/06) objavlja
1. javni razpis
za sofinanciranje programa servisne
dejavnosti
Ministrstvo za javno upravo s tem razpisom vabi mrežne nevladne organizacije,
da se aktivno vključijo v Program servisne
dejavnosti.
– Program servisne dejavnosti je enoleten program, namenjen izvedbi v letu
2007.
Pri tem posamezne nevladne organizacije lahko sodelujejo le kot podizvajalke prijavitelja na posameznih programih/podprogramih, ki jih je prijavila mrežna nevladna
organizacija.
1. Ministrstvo za javno upravo bo izbranemu prijavitelju ali več prijaviteljem zagotovilo del sredstev, ki bodo omogočala izvedbo naslednjega programa/podprogramov:
1.2. Program servisne dejavnosti, ki
vključuje:
1.2.1 informiranje nevladnih organizacij
glede vsebin, ki zadevajo nevladne organizacije,
1.2.2 spodbujanje sodelovanja in mreženja na vseh ravneh (regionalni, nacionalni,
mednarodni),
1.2.3 izobraževanje in usposabljanje
NVO,
1.2.4 zagotavljanje tehnične in strokovne
podpore pri pripravi projektov za pridobivanje sredstev iz virov EU,
1.2.5 podpora pilotnim projektom, ki
zasledujejo razvoj in krepitev nevladnega
sektorja.
2. Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje zgoraj navedenega programa v
letu 2007 namenilo skupno 6,200.000 SIT,
in sicer:
Posamezni podprogram pod točko 1.2
lahko prejme najmanj 0,5 mio SIT in največ
1,5 mio SIT.
Sredstva, ki jih bo Ministrstvo razdelilo
s tem razpisom, so del sredstev javnega
razpisa za sofinanciranje Programa podpore
dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami in Programa servisne dejavnosti
za leti 2006 in 2007, s katerim je bilo razdeljenih 75,800.000 SIT oziroma 92,4% od
skupno 82 milijonov SIT, ki so bili na voljo.
Projektne aktivnosti, ki so že bile financirane po javnem razpisu z dne 10. januarja

S tem pojmom opredeljujemo tiste nevladne organizacije, ki združujejo nevladne
organizacije z različnih področij delovanja,
s ciljem zagotavljanja podpore na področju
informiranja, sodelovanja in zagotavljanja
različnih vrst tehnične ter strokovne pomoči.
V nadaljnjem besedilu bomo mrežne nevladne
organizacije imenovali prijavitelj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2006, niso upravičene do financiranja po
tem razpisu.
3. Na razpisu lahko sodelujejo mrežne
nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki pokrivajo horizontalne vsebine (niso
omejene na posamezno vsebinsko področje
delovanja – področne mreže) ter izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.
4. Ministrstvo za javno upravo bo pri izbiri upoštevalo naslednje sklope meril:
A) Reference in podporo nevladnih organizacij prijavitelju glede na razpisne cilje
– do 70 točk
B) Stroškovnik projekta – do 30 točk.
Na posameznem podprogramu je lahko
izbran en ali več prijaviteljev.
Prijavitelj mora na posameznem podprogramu doseči vsaj 50% možnih točk, da
lahko pridobiti sredstva, ki so namenjena
temu podprogramu.
5. Program, ki ga bo Ministrstvo za javno
upravo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, lahko prejme sredstva v višini do 80%
vrednosti projekta.
6. Vloge na razpis morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, najkasneje do petka, 6. oktobra
2006, do 14. ure.
7. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem
ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj –
vloga: razpis nevladne organizacije«.
8. Odpiranje vlog bo javno. Potekalo
bo potekalo, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, medetaža/mala
sejna dvorana. Na odpiranju bo strokovna
komisija ugotavljala popolnost vlog glede
na to, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog,
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja pozvala, da vloge v roku 3 dni
dopolnijo.
9. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija
Ministrstva za javno upravo.
10. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih
vlogah odloči s sklepom minister, in sicer na
podlagi predloga strokovne komisije.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. in 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje izločila.

Strokovna komisija bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril za ocenjevanje
dodelila sredstva najbolje ocenjenemu predlogu programa enega prijavitelja ali več
prijaviteljev.
V primeru da bo prijavitelj programa pri
izvajanju katerega od podprogramov sodeloval s posameznimi NVO ali mrežami
NVO, mora od njih pridobiti pisno izjavo o
sodelovanju in strinjanju s pogoji javnega
razpisa, ki so sestavni del prilog za popolno vlogo.
V primeru, da bo komisija izbrala več
prijaviteljev, bodo le ti ob podpisu pogodbe morali podpisati izjavo o medsebojnem
informiranju in sodelovanju z drugimi izbranimi prijavitelji.
11. O pritožbi zoper sklep o izbranem
prijavitelju odloča komisija za pritožbe. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8
dni od prejema sklepa, oziroma obvestila.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno s sklepom, najkasneje v roku 15 dni.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji.
12. Financiranje programov bo določeno
v vzorcu pogodbe in je lahko v enkratnem
znesku ali na podlagi večkratnega dodeljevanja sredstev.
13. Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena
sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, bo izgubil pravico do prijave na javni razpis za naslednji dve leti.
Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena
sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku
pogodbe ugotovljeno, da ni izvedel v celoti
programa, ki ga je prijavil, se bo ob prijavi
na naslednji javni razpis, le-to štelo kot negativna referenca.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://mju.gov.si/, naročite jo lahko na tel. 01/478-86-41, vsak
delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslov:
irma.meznaric@gov.si.
15. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, kontaktna oseba: Irma Mežnarič, tel. 01/478-86-41, elektronski naslov:
irma.meznaric@gov.si oziroma na spletnih straneh: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisom
se objavljajo na omrežju internet, na naslovu http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf, oziroma na informacijskem sistemu Vprašanja
in odgovori na zgoraj navedenem naslovu,
postavljenem v ta namen. Prijaviteljem, ki
naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi po
elektronski pošti.
16. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o rezultatih razpisa obveščene
najkasneje do 18. oktobra 2006.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani
http://mju.gov.si/.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-26483/06
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93)
in Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
39/06 – uradno prečiščeno besedilo) in na
podlagi 13. in 42. člena Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne dr-
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žavne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom (Ur. l. RS, št. 129/04 in 57/06) ter
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije št.
02003-10/2006/3 z dne 14. 9. 2006 objavlja
Ministrstvo za okolje in prostor
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
storitev dimnikarske javne službe za
območja: Brežice, Cerknica, Črnomelj,
Hajdina, Sežana, Komenda, Piran,
Podlehnik, Ptuj, Rogatec, Šmartno ob
Paki, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Žiri,
Žužemberk
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za izvajanje državne gospodarske javne službe skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom (v nadaljevanju: Uredba, Ur. l. RS,
št. 129/04 in 57/06), na katerega se lahko
prijavijo zainteresirane pravne osebe in samostojni podjetniki.
2. Koncedent – Republika Slovenija, bo
na javnem razpisu izbral izvajalce obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom na naslednjih območjih za obdobje 8 let:
Št.

Območje,
za katero
se razpisuje
koncesija
(občina)

Število
kurilnih
naprav

Število
zahtevanih
kadrov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Brežice
Cerknica
Črnomelj
Hajdina
Sežana
Komenda
Piran
Podlehnik
Ptuj
Rogatec
Šmartno ob
Paki
Šmarje pri
Jelšah
Šoštanj
Žiri
Žužemberk

7.000
2.400
3.500
1.000
2.800
900
2.300
1.000
4.800
700
800

3,5
1,2
1,75
0,50
1,40
0,45
1,15
0,50
2,40
0,35
0,40

3.000

1,50

1.300
1.000
1.600

0,65
0,50
0,80

12.
13.
14.
15.

3. Prijave morajo prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 20. 10. 2006 do 10. ure.
Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji naslov, bodo zavržene kot
prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Prijave je mogoče oddati tudi
osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro
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v vložišče Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Prijave morajo
ne glede na način dostave (osebno ali po
pošti) prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
4. Če se želi prijavitelj prijaviti na razpis
sočasno za več območij iz tega razpisa,
mora priložiti ločeno popolno prijavo za
vsako območje posebej. Pri ugotavljanju
izpolnjevanja pogojev, bo koncedent vsako
prijavljeno zaposleno osebo prijavitelja štel
zgolj enkrat. Prijavitelj bo lahko izbran za
toliko območij, za kolikor bo izpolnjeval minimalni pogoj o številu zaposlenih oseb za
posamezna območja. Koncedent bo prijave
obravnaval glede na abecedni red območij. Koncedent ne bo upošteval zaposlenih
oseb prijavitelja, ki so že v celoti zasedene
(zaposlene) na drugih območjih.
5. Merili za izbiro koncesionarja v primeru, da se za eno območje prijavi več
prijaviteljev sta:
Prvo merilo: število prijavljenih usposobljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, ki je
predmet razpisa.
Drugo merilo: višja usposobljenost prijavljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko
službo na dimnikarskem območju, za katerega se prijavitelj prijavlja.
Merili in način ocenjevanja so podrobneje definirani v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in
prostor (www.sigov.si/mop), zainteresirani
prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo
tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
7. Kontaktna oseba Ministrstva za
okolje in prostor je Rok Peterman, tel.
01/478-74-85 in Vilma Alina Bezenšek,
01/478-74-53.
8. Pogoji, ki jih mora za podelitev koncesije izpolnjevati prijavitelj so:
– prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe (šifra
74.700 in 74.300);
– zoper prijavitelja ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje prijaviteljevega poslovanja;
– prijavitelj ima poravnane davke in prispevke;
– prijavitelj ima poravnane vse koncesijske dajatve;
– prijavitelj mora imeti zaposleno ustrezno število delavcev, in sicer mora prijavitelj imeti na vsakih začetih 2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem
območju, ki je predmet koncesije, zaposleno po eno osebo, ki ima javno listino,
veljavno na območju Republike Slovenije,
s katero ji je priznana ustrezna izobrazba
ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI.
stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju
dimnikarstva), pridobljeno po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in
potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti
za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar
v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne
poklicne kvalifikacije;
– med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke, mora prijavitelj določiti
odgovorno osebo za spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
odgovorne osebe ni potrebno določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je
samozaposlen in izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke;
– prijavitelj razpolaga z merilno in drugo
opremo potrebno za izvajanje dimnikarske
službe ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z dimnikarsko službo vodi ministrstvo.
Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov.
9. Popolna prijava mora vsebovati naslednje dokumente:
– izpolnjen obrazec »ovojnica« nalepljen na zunanjo ovojnico;
– izpolnjen obrazec »vloga za javni razpis«;
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora izkazovati zadnje dejansko stanje
registracije prijavitelja, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe (šifra
74.700 in 74.300) – v primeru samostojnega podjetnika izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi AJPES;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti prijavitelju ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje prijaviteljevega poslovanja;
– potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ima prijavitelj poravnane davke in prispevke;
– lastna izjava, da prijavitelj nima neporavnanih koncesijskih dajatev in potrdilo
občine, za območje za katere se prijavitelj
prijavlja, da ima prijavitelj poravnane vse
koncesijske dajatve v tej občini;
– dokazila (potrdila o prijavi v zdravstveno zavarovanje (obrazec M1 in M2)), da
prijavitelj zaposluje zadostno število delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje dimnikarske službe za prijavljeno
dimnikarsko območje (zahtevano število
zaposlenih oseb po posameznih dimnikarskih območjih je razvidno iz razpisne dokumentacije);
– za vsako prijavljeno zaposleno osebo
dokazilo – kopijo delavske knjižice in kopijo
spričevala o končanem šolanju ali potrdila
o končanem šolanju ali drugo javno listino
z veljavo na območju RS, s katero je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija,
za naziv dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnjo
strokovne izobrazbe tehnične smeri in 5
let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva;
– elaborat o opravljanju storitev javne
službe z vidika tehnične opremljenosti, organizacije dela, strokovne usposobljenosti zaposlenih in usposobljenosti za delo z
evidencami o izvajanju storitev dimnikarske
službe, izdelan skladno z določili razpisne
dokumentacije;
– zavarovanje za resnost prijave: bianco menica s podpisano menično izjavo in
pooblastilom za izpolnitev v višini 100.000
SIT ter z veljavnostjo najmanj 6 mesecev
od roka za oddajo prijav;
– parafirano koncesijsko pogodbo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 90 dni od javnega odpiranja
prijav.
Koncedent ima pravico od prijavitelja
zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov predloženih v prijavi in v primeru
dvoma preveriti pristnost predloženih do-

kumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov.
Vse prispele prijave bo pregledala komisija koncedenta. Prepozne prijave bo
Ministrstvo za okolje in prostor s sklepom
zavrglo. Po roku za oddajo prijav dopolnitev prijave ni dopustna. Nepopolne prijave
bodo s sklepom zavržene brez možnosti
dopolnitve. Za območja, za katera bosta
najmanj dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogoje (pravilna prijava)
in so oddali popolne prijave, bo naročnik
izbral prijavitelja skladno s postavljenima
meriloma po izvedeni ustni obravnavi, na
katero bodo vabljeni vsi prijavitelji, ki so
oddali popolne prijave. V primeru enakega
skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo zaokrožile na
dve decimalki), bo koncedent izbral tistega,
ki je dosegel večje število točk pri prvem
merilu. Če tudi tako ne bo mogoče izbrati
bo koncedent izbral kandidata, ki bo za prijavljeno območje prijavil večje število bolje
usposobljenih oseb – torej večje število
oseb, ki bodo dosegle najvišje število točk
na podlagi meril za ocenjevanje posameznega prijavljenega kandidata, če pa tudi to
ne bo mogoče pa bo prijavitelja izbral tako,
da bo oddal koncesijo prijavitelju, katerega prijava bo prej prispela do koncedenta
(šteje datum, ura in minuta prispetja vloge
do koncedenta, napisana na zunanji ovojnici prijave s strani vložišča). Če izbrani
prijavitelj ne podpiše koncesijske pogodbe
v roku 14 dni od prejema pogodbe, se razpis ponovi.
11. Koncedent si skladno z 18. členom
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom pridržuje
možnost, da lahko podeli koncesijo tudi
osebi, ki se je prijavila na javni razpis, pa
ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke 10.
člena uredbe, če se na javni razpis ni prijavila oseba, ki te pogoje izpolnjuje. Tako
izbrani koncesionar mora pogoje iz 1. in
2. točke 10. člena uredbe izpolniti v 24
mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Podroben način izpolnitve pogojev iz 1. in
2. točke 10. člena uredbe in posledice v primeru, da koncesionar v zahtevanem roku
pogojev ne izpolni, se določi s koncesijsko
pogodbo. V primeru, da se za razpisano
območje prijavita dva ali več prijaviteljev, ki
so oddali popolne prijave, vendar ne izpolnjujejo pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena
Uredbe, bo naročnik izbral prijavitelja skladno s postavljenima meriloma po izvedeni
ustni obravnavi, na katero bodo vabljeni vsi
prijavitelji, ki so oddali popolne prijave.
Če koncedent za posamezno območje
ne pridobi nobene popolne prijave, se razpis za to območje ponovi.
12. Javno odpiranje prijav bo dne
20. 10. 2006 ob 12. uri na sedežu Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-92/2006
Ob-26118/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1), Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za razisko-
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valno dejavnost Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05 in 39/06), ter
na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Sporazuma med Vlado
SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju
na področju znanosti in tehnologije (Ur. l.
SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije
z Japonsko (Ur. l. RS, št. 8/94, MP-2/94) in
Memoranduma o soglasju o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne 6. 4. 2001, Metodologije
ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov (št.
631-12/2006, 20. 2. 2006), Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Japonsko v
obdobju od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2009
(skupni raziskovalni projekti, skupna
strokovna srečanja, znanstveni obiski
slovenskih raziskovalcev na Japonskem
in japonskih raziskovalcev v Republiki
Sloveniji)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet razpisa je:
A. sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v okviru dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1. 4. 2007
– 31. 3. 2009 (v višini mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na
Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za slovenske udeležence pri projektu)
– pri čemer bo praviloma sofinanciran 1
kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni
obisk (do 1 meseca) slovenskih projektnih
partnerjev na Japonskem v okviru skupnih
raziskovalnih projektov;
B. sofinanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4.
2007 – 31. 3. 2009 (za strokovno srečanje
na Japonskem: sofinanciranje mednarodnih
prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na
Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic
za slovenske udeležence; za strokovno srečanje v Republiki Sloveniji: sofinanciranje
stroškov lokalnih prevozov ter glede na kraj
dogodka ev. stroške namestitve in dnevnic
za udeležence iz Republike Slovenije ter
stroške organizacije srečanja);
C. sofinanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz Republike Slovenije na Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem trajanju
90 dni v obdobju od 1. 4. 2007 – 31. 3. 2008
(v višini mednarodnih prevoznih stroškov za
slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);
D. sofinanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v
skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1. 4.
2007 – 31. 3. 2008 (v višini stroškov bivanja
v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v
hotelu B kategorije, dnevnic, lokalnega pre-

voza in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji);
D.1. sofinanciranje dolgoročnih obiskov
raziskovalcev iz Japonske (3 do 10 mesecev) v skupnem trajanju 10 mesecev v
obdobju 1. 4. 2007 – 31. 3. 2008 (v višini
stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije, dnevnic, lokalnega prevoza, enkratnega zneska
200 € v SIT protivrednosti za raziskovalne
stroške, stroške osnovnega zdravstvenega
zavarovanja za japonske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji).
Vlog prijaviteljev, katerim sta MVZT in
JSPS v preteklosti že sofinancirala znanstvene obiske, agencija in JSPS ne bosta
obravnavala.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj,
znanstvenih obiskov na Japonskem oziroma
v Republiki Sloveniji ter za podoktorske štipendije se lahko nanašajo na sodelovanje
z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami, ki
delujejo pod okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in
tehnologijo.
Agencija in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta sofinancirala
skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih,
družboslovnih in humanističnih ved.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z
Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane
oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja),
ki zagotavljajo osnovni vir raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, organizator skupnega strokovnega
srečanja oziroma kandidat za znanstveni
obisk na Japonskem, ki se prijavlja na javni
razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo
raziskovalnega projekta (Ur. l. RS, št. 22/06,
ZRRD-UPB1).
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan glede na obliko sodelovanja ustrezni prijavni obrazec in
samostojne priloge. Prijava na javni razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku).
Prijava mora vsebovati naslednje elemente:
A (projekti) in B (skupna strokovna srečanja)
a) predlog projekta oziroma strokovnega
srečanja (do treh strani), ki mora vsebovati
naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
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– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-JP-08-A/2006 – projekt oziroma
ARRS-MS-JP-08-B/2006 – skupno strokovno srečanje, v slovenskem in angleškem
jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska07-09@arrs.si
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
C. (znanstveni obiski raziskovalcev
iz Slovenije na Japonskem) ter D. in D.1.
(znanstveni obiski raziskovalcev z Japonske
v Sloveniji)
a) predlog za kratkoročni oziroma dolgoročni obisk raziskovalca iz Slovenije na
Japonskem oziroma raziskovalca z Japonske v Sloveniji mora vsebovati naslednje
sestavine:
– program znanstvenega obiska oziroma
predvidenih raziskav,
– strokovno biografijo,
– predvideno trajanje in termin obiska
(Raziskovalci lahko kandidirajo za kratki ali
za dolgi obisk).
d) Prijavni obrazec (ARRS-MS-JP-08C/2006 in (ARRS-MS-JP-08-D/2006) se v
celoti pošlje po elektronski pošti na naslov:
razpis-japonska07-09@arrs.si,
b) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
4. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno
ovrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Skladno z Memorandumom o soglasju
o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Japonskim
združenjem za spodbujanje znanosti bo
izbor vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov, skupnih strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev
na Japonskem in japonskih raziskovalcev v
Republiki Sloveniji, opravljen sporazumno
med agencijo in Japonskim združenjem za
spodbujanje znanosti.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila obiskov in pripadajočih
sredstev) izda Upravni odbor agencije na
podlagi navedene sporazumne izbire, na
katero je agencija vezana.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 16,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letih 2007, 2008 in letu
2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
6. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 4. 2007.
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7. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 4. 2007 do 31. 3. 2009 za predmet razpisa pod A in B (projekti in skupna strokovna
srečanja) ter od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2008
za predmet razpisa pod C., D. in D.1. (obiski
slovenskih raziskovalcev na Japonskem in
japonskih raziskovalcev v Sloveniji).
8. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja z Japonsko v obdobju od
1. 4. 2007 do 31. 3. 2009« morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, SI-1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnih obrazcev
ARRS-MS-JP-08-A/2006 in ARRS-MSJP-08-B/2006 oziroma vse strani obrazcev ARRS-MS-JP-08-C/2006 in ARRSMS-JP-08-D/2006 se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov:razpis-japonska07-09@arrs.si.
9. Japonski partner mora predlog za sodelovanje posredovati JSPS.
Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, SI-1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te prijave v mesecu septembru 2006. Prve štiri strani prijavnih obrazcev ARRS-MS-JP-08-A/2006
in ARRS-MS-JP-08-B/2006 oziroma vse
strani obrazcev ARRS-MS-JP-08-C/2006
in ARRS-MS-JP-08-D/2006 morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-japonska07-09@arrs.si v mesecu septembru
2006. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti.
11. Vloge bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po uskladitvi izbora z Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti
(JSPS), predvidoma v februarju 2007.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-26134/06
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema Rudnika Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju:
RCR) v sodelovanju z Banko Zasavje, d.d.,
Trbovlje,bančna skupina Nove Ljubljanske
banke objavlja
popravek razpisa
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v Občinah Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče,Šmartno, Trbovlje
in Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti za razvoj gospodarstva v Občinah Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče,Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob
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Savi z možnostjo prezaposlitve delavcev
Rudnika Zagorje v zapiranju (RZVZ) ali
brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za
zaposlovanje
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini do 625.000 EUR.
– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
10 let v skladu z namenom kredita
– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti
– Nominalne fiksne obrestne mere na
letni ravni za kredite znašajo:
– od 1 do vključno 3 let: Euribor+0,9,
– od 4 do vključno 5 let: Euribor+1,0,
– od 6 do vključno 10 let: Euribor+1,2.
Kreditne pogodbe se sklepajo v EUR
v tolarski protivrednosti. V času črpanja
kredita se zneski preračunajo po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EURO na dan
črpanja.
V primeru spremembe obrestnih mer v
teku samega razpisa bodo le te objavljene
na sedežu RCR.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– V primeru, da kreditojemalec prezaposli delavca RZVZ in dokaže s predložitvijo
M1/M2 obrazca, da je zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija
v višini 868.000 SIT oziroma v večkratniku
glede na število prezaposlitev. V primeru,
da kreditojemalec zaposli za nedoločen
čas brezposelno osebo, ki je prijavljena
kot brezposelna na Uradih za delo Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško pred
zaposlitvijo najmanj tri mesece in to dokaže
z zahtevanimi dokazili, se kreditojemalcu
prizna premija v višini 434.000 SIT oziroma
v večkratniku glede na število prezaposlitev. Prosilec mora prezaposliti delavce v
obdobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma garanciji do pogodbenega določenega
roka za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora k vlogi za odobritev premije priložiti poleg M1/M2 obrazca
tudi potrdilo o obdobju brezposelnosti (v
primeru zaposlitve delavcev, prijavljenih na
Zavodu), pred podpisom pogodbe o premiji pa še izjavo, da v zadnjih dveh letih ni
imel trajno presežnih delavcev ter izjavo o
številu zaposlenih. Po poteku dveh let od
podpisa pogodbe o premiji mora biti število
zaposlenih delavcev pri investitorju večje
oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo na
dan podpisa pogodbe. Skupna višina vseh
premij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme preseči 5% vrednosti kredita
v primeru zaposlovanja brezposelnih oseb,
prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje,
oziroma 10% vrednosti prejetega kredita v
primeru zaposlovanja presežnih delavcev
RZVZ. Posamezna premija se ne deli, ampak je določena v fiksnem znesku na novo
delovno mesto, razen v primeru posojil,
nižjih od 8.680.000 SIT, ko je premija določena v višini 5% oziroma 10% vrednosti
kredita. Metodologija dodeljevanja premij je
na vpogled na sedežu RCR.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja. Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejav-

nost odvijala v Občinah Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno,Trbovlje in Zagorje
ob Savi, torej, da ima poslovno enoto v eni
izmed naštetih občin.
– Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit oziroma garancijo.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup strojev in opreme (stroji, orodja,
pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge,
ki izpolnjujejo naslednji pogoj:
imajo sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto na območju Občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje
ob Savi.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so
kapitalsko neustrezna.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– boniteta preteklega poslovanja in kreditne sposobnosti,
– odpiranje novih delovnih mest (prezaposlitev rudniških delavcev oziroma brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje).
V primeru presežka vlog nad razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih
splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi
kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo v
dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes,
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– ki bodo predvidoma prezaposlili več
delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih
na Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 20.000 SIT in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.
Prosilci morajo ob podpisu pogodbe o
izdaji garancije plačati 0,2% provizijo za izdano garancijo od vrednosti garancije.
Banka zaračuna komitentom za vodenje
kredita nadomestilo v višini 0,2% letno od
stanja kredita oziroma najmanj 5.000 SIT
do vključno 1,000.000 SIT kredita oziroma
najmanj 10.000 SIT nad 1,000.000 SIT kredita.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Podvine 36.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 31. 12. 2006.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05 in 03/566-05-06.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Ob-25978/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2006 (Uradni list RS, št. 12/06)
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro javnih investicijskih transferjev
neprofitnim organizacijam na
področju kulture, ki jih bo v letu 2006
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota iz dela proračuna, namenjenega
za investicijske transferje neprofitnim
organizacijam – kultura

1. Predmet javnega razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov, izdelave projektne
dokumentacije za obnovo ter obnove objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt) vseh neprofitnih
organizacij, ki so v Mestni občini Murska
Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma
upravljavci nepremične sakralne in kulturne
dediščine.
2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na ta razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v Mestni občini
Murska Sobota registrirane za opravljanje
dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne
in kulturne dediščine, ki izpolnjujejo kriterije
in zahteve iz tega javnega razpisa.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2006.
3. Okvirna vrednost razpisa: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet razpisa je 6,500.000 SIT.
4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju
kulture ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih
organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50%
vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo
upravičenci porabiti v letu 2006.
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6. Rok razpisa: razpis je odprt od 22. 9.
2006 do 23. 10. 2006 do 12. ure.
7. Način oddajanja ter vsebina vlog
Vsaka vloga mora biti izpolnjena posebej
na ustreznem obrazcu, ki je del dokumentacije razpisa.
Vloge za dodelitev sredstev morajo
vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – investicijski
transferji 2006-kultura«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv oziroma ime
vlagatelja.
Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane.
V primeru, da posamezni vlagatelj na
razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe,
bo potekala po poteku razpisnega roka.
V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni
uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge
vlagatelja pozval, da do določenega roka
dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelj v
zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo
vloga s sklepom zavržena.
Mestna občina Murska Sobota bo vlagatelje o svojih odločitvah obvestila praviloma
v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Mestna občina bo obravnavala prispele
vloge za sofinanciranje na tem razpisu po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določene s proračunom Mestne občine Murska Sobota.
9. Kraj in čas, kje lahko zainteresirani
dvignejo dokumentacijo razpisa
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah do 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota,
tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-25979/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) Občina Kočevje
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
organizacij v Občini Kočevje za leto
2006
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu
2006:
1. programi humanitarnih organizacij, ki
delujejo v javnem interesu na področju so-
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cialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Kočevje,
2. programi namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam,
3. programi socialnih pomoči v primeru
nenadnih nesreč,
4. programi za zmanjševanje socialne
izključenosti starejših,
5. programi namenjeni svetovanju, pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva,
6. preventivni programi za delo z mladimi, ter prostovoljno delo med mladimi,
7. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov iz socialno
šibkih okolij ter letovanje otrok iz socialno
ogroženih družin.
Programi bodo sofinancirani na različne
načine, in sicer:
Programi pod točko 1 H-1 bodo sofinancirani v letu 2006 v enkratnem znesku
največ do 300.000 SIT.
Programi od točke 2 do 7 H-2 bodo sofinancirani v letu 2006 za v razpisu navedena
posebna področja.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način sofinanciranja.
Programi, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre
za različne oblike samopomoči, v katerih
uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja
poslabšanja zdravstvenega stanja ter krepitev zdravja in pričakujejo sofinanciranje v
višini največ do 300.000 SIT.
Na razpis se prijavijo na obrazcu H-1, v
katerem zahtevamo manj podatkov. Sredstva bodo nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci programov, ki se prijavijo na
obrazec H-2 morajo izvajati program, ki
je na voljo praviloma vsak dan. Program
izvaja izvajalec, ki ima redno zaposlenega
delavca s polnim delovnim časom in ima
ustrezno izobrazbo – višjo ali visoko šolo
zdravstvene ali socialne smeri. Izvajalec
mora imeti status organizacije v javnem
interesu.
Program mora imeti cilje, ki so v skladu
s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov – članstva oziroma so v interesu Občine Kočevje.
Izvajalec ima sedež na območju Občine
Kočevje.
Občina bo pri teh programih preverila
strokovno utemeljenost programov, zato
morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih
še posebne pogoje.
3. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Kočevje v proračunu za leto
2006 zagotovljenih 5,990.000 SIT. Za program H-1 2,722.000 SIT in za program H-2
3,268.000 SIT.
4. Pogoji za prijavo na razpis:
Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so:
– humanitarne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva in so registrirane
vsaj eno leto;
– za opravljanje dejavnosti so registrirane v RS in izvajajo programe za socialno
in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju Občine Kočevje;
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– v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo.
Posebni pogoji za izvajalce programov,
ki se prijavljajo na obrazcu H-2 morajo poleg
splošnih kriterijev izpolnjevati tudi naslednje
posebne pogoje:
– program je posameznemu uporabniku
na voljo vsak dan vsaj 8 ur dnevno;
– program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev enega delavca (priloga pogodba
o zaposlitvi);
– izvajalec predloži letno vsebinsko in
finančno poročilo za leto 2005.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– kvaliteta in realnost predloženega programa;
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
– finančna konstrukcija;
– dosedanje delo oziroma reference.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov.
Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave
bodo izločeni programi, ki ne bodo konkurirali na ustreznem obrazcu.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2006«. Popolna
prijava vsebuje naslednje elemente:
– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu
H-1 ali H-2;
– odločba ali sklep Upravne enote o registraciji;
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS;
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu
H-2 –pogodba o zaposlitvi.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
Prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 15 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Občina
Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za humanitarne
organizacije v letu 2006.«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja bodo
izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
9. Obravnava prijav: pravočasno prispele in popolne prijave bo strokovna komisija
ovrednotila na podlagi meril za vrednotenje
programov. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom
zavržejo.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno
obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih progra-

mov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
11. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni
pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1130 Kočevje (pritličje levo), vsak dan v
času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po tel.
01/893-82-40.
Občina Kočevje
Št. 030-2/2006

Ob-25996/06

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto
2006 za sofinanciranje organizacije
in izvedbe slovesne otvoritve Mestne
hiše Rotovž in izvedbe otvoritve
Slovenskega grafičnega bienala 2006 v
Novem mestu
Javni razpis se izvede na podlagi Pravilnika o izvedbi javnih razpisov na županovih postavkah v Mestni občini Novo mesto
(093-39/2006), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01, 44/02
in 72/05) in Spremembe Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2006, sprejetega na 26. seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto, 29. marca 2006.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje, organizacija in izvedba slovesne otvoritve mestne hiše Rotovž in izvedba otvoritve
Slovenskega grafičnega bienala 2006 v Novem mestu, ki vključuje:
– organiziranje in izvedbo tehnične priprave prireditve (tudi v primeru dežja),
– organiziranje ter izvedbo kakovostnega kulturnega in zabavnega programa prireditve v skupnem trajanju do 4 ure,
– vodenje in povezovanje slovesne otvoritve mestne hiše,
– izdelavo plakatov, vabil in drugih elementov medijske prepoznavnosti dogodka,
– izvedbo promocijskih in oglaševalskih
aktivnosti v vseh medijih.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe
oziroma skupine pravnih oseb, ki se profesionalno ukvarjajo z organizacijo in promocijo
prireditev s pogojem:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da lahko zagotovijo izvedbo vseh aktivnosti do 13. oktobra 2006,
– da delujejo v javnem interesu,
– da imajo izkušnje z organizacijo večjih
javnih prireditev, podobnih protokolarnih ali
slavnostnih projektov.
3. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov, navedenih v 2. točki tega
razpisa, je 8,000.000 SIT, ki so zagotovljena
na proračunski postavki 01 01 6005 – javne
prireditve.
5. Rok za izvedbo: slovesna otvoritev
mora biti izvedena do 13. oktobra 2006.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
– organiziranje in izvedba tehnične priprave prireditve (tudi v primeru dežja) – do
30 točk;
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– organiziranje ter izvedba kakovostnega kulturnega in zabavnega dela prireditve v
skupnem trajanju do 4 ure – do 20 točk;
– vodenje in povezovanje slovesne otvoritve mestne hiše – do 10 točk;
– izdelava plakatov, vabil in drugih elementov medijske prepoznavnosti dogodka
– do 20 točk;
– izvedba promocijskih in oglaševalskih
aktivnosti v vseh medijih – do 20 točk.
Na podlagi točkovanja je možnih največ
100 točk. Za izvedbo slovesnosti bo izbran
izvajalec, ki bo skupaj zbral največje število
točk.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) finančno ovrednoteni program za vsako alinejo iz 1. oziroma 6. točke tega razpisa,
b) vsebinsko obrazložitev posamezne
alineje iz 1. oziroma 6. točke tega razpisa.
9. Obravnava vlog
Tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo obravnavala prispele vloge
in pripravila predloge za dodelitev sredstev.
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo najpozneje
tretji delovni dan po zaključku razpisa. Vse
pravočasno prispele vloge bodo ocenjene
na podlagi meril, ki so sestavni del tega
razpisa. Sredstva bodo upravičencu in izvajalcem nakazana skladno z odobreno vlogo
upravičenca na podlagi prejetih zahtevkov in
predloženih dokazil o izvedenih aktivnostih,
ki jih mora upravičenec oziroma izvajalec
posredovati najkasneje do 13. 11. 2006.
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v
roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem
roku ne bo dopolnil, se zavrže.
10. Rok za prijavo in način prijave: rok za
prijavo je 5 dni od objave javnega razpisa v
Uradnem listu. Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, zadnji
dan roka ali ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti kuverti z oznako
na prvi strani »Ne odpiraj - vloga na razpis
za otvoritev Mestne hiše Rotovž«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 3
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije: razpisna dokumentacija
bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa lahko dobijo informacije v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto,
Seidlova 1, Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu
www.novomesto.si.Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo po
telefonu 07/39-39-222 (Judita Pirc) ali po
elektronski pošti judita.pirc@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-26083/06
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvarnega premoženja občine, sprejetega na 27. seji Občinskega sveta Občine
Črenšovci, dne 31. 8. 2006, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet javnega razpisa je prodaja
treh stanovanj, ki so v lasti Občine Črenšovci.
2. Seznam nepremičnin z izhodiščnimi
cenami se nahaja na sedežu Občine Črenšovci.
3. Nepremičnine se prodajajo po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak se ne bo upoštevalo. Podrobnejše informacije o nepremičnini
dobite na sedežu Občine Črenšovci.
4. Na razpisu lahko kot ponudniki sodelujejo pravne in fizične osebe.
5. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj«,
najkasneje do vključno 30. 10. 2006, do 12.
ure.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež
oziroma naslov stalnega prebivališča pri fizični osebi,
– podatke o odgovorni osebi (za pravne
osebe),
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se šteje kot neustrezna.
7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni za pravne osebe,
– podpisano izjavo, iz katere je jasno
razvidno, da se ponudnik strinja z vsemi
pogoji javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe.
Ponudba, ki ne bo imela vseh prilog se
šteje kot neustrezna.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno stanovanje se kot merilo upošteva ponujena cena.
Prednost pri nakupu imajo sedanji najemniki stanovanj.
8. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru
najugodnejšega ponudnika za posamično
nepremičnino najkasneje v roku 30 dni od
datuma odpiranja ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec obvestil
vse ponudnike, ki so sodelovali v javnem
zbiranju ponudb v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
9. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe.
10. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
ponudnikom je izključena. Komisija lahko
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve
pravnega posla. Prav tako komisija lahko
kadarkoli pozove vse ponudnike, ali samo
tiste, katerih ponudbo oceni kot ustrezno, da
v posameznih elementih ponudbo dopolnijo,
prav tako lahko komisija opravi pogajanja z
namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
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11. Davek na promet nepremičnin, morebitni DDV, stroške overitve podpisov pri
notarju plača kupec in stroške zemljiško
knjižne izvedbe kupoprodajnega posla nosi
kupec.
12. Javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
2006 ob 13. uri na sedežu Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
13. Podrobnejše informacije in pojasnila
v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktnih osebah: Mileni
Antolin, tel. 573-57-54 ali Stanku Lebarju
tel. 573-57-56.
Občina Črenšovci
Ob-26227/06
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04),
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04),
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02),
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 36/04)
Občina Mežica z dne 14. 9. 2006 objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v
najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Mežica razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer trosobnega št. 3. na Mariborski 13, v velikosti
81,97 m2, katero je izpraznjeno.
Novi najemnik bo lahko na
– listi A, predvideni za oddajo v najem
prosilcem, ki glede na socialne razmere po
9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.
14/04) v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe;
– listi B, predvideni za oddajo v najem
prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani
plačati lastno udeležbo.
1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna
stanovanja bo določena na podlagi Odloka
o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št.
23/00, 96/01, 29/03 – odl. US), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. Najemnina se obračunava
po 4,68% od vrednosti stanovanja.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do znižane neprofitne
najemnine v skladu z Navodilom o načinu
uveljavljanja znižane neprofitne najemnine
za upravičence do najema socialnega stanovanja (Uradni list RS, št. 42/00) oziroma
uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema
stanovanja.
Najemodajalec ima pravico od najemnika
vsakih pet let zahtevati, da predloži dokazila
o izpolnjevanju pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na
denarne prejemke in premoženjsko stanje ni
več upravičen do nadaljevanja neprofitnega
najemnega razmerja, se neprofitna najemnina z odločbo spremeni v prosto oblikovano
najemnino (tržno najemnino).
1.3. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
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Št. članov gospodinjstva

1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez
plačila lastne udeležbe in
varščine
lista A
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega
razreda povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih
stanovanj v najem so državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Mežica.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo bivališče v Občini Črna na Koroškem in začasno bivajo v
materinskih domovih in zatočiščih – varnih
hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj iz območja Občine Črna na
Koroškem;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Črna na Koroškem
možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene
storitve.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2005 ne presegajo v
točki 2.3. določenih odstotkov od povprečne
neto plače v državi, ki je v letu 2005 znašala
177.502 SIT.
Glede na višino dohodka gospodinjstva,
kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo za stanovanja po list A – brez lastne
udeležbe ali list B – z lastno udeležbo.
2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki
so glede na višino dohodka gospodinjstva
oproščeni plačila lastne udeležbe – lista A
in na prosilce, ki so dolžni plačati lastno
udeležbo – lista B
1-þlansko
2-þlansko
3-þlansko
4-þlansko
5-þlansko
6-þlansko

90%
135%
165%
195%
225%
255%
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do 159.751
do 239.627
do 292.878
do 346.129
do 399.379
do 452.630

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20
odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
2.4. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– da mesečni dohodek prosilčevega gospodinjstva v letu 2005 ne presegajo gornje
meje, določene v točki 2.3 tega razpisa;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;

Površina stanovanja s
plačilom lastne udeležbe in
varščine
lista B
od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
2.4.1. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja v lasti
prosilca ali drugih družinskih članov ne sme
presegati naslednjih zneskov:

Število þlanov gospodinjstva
1 - þlansko
2 - þlansko
3 - þlansko
4 - þlansko
5 - þlansko
6 - þlansko
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63
EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih
razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe v času objave razpisa.
2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Prednostni red bo sestavljen na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04).
3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mlaod 90% do 200%
od 135% do 250%
od 165% do 315 %
od 195% do 370%
od 225% do 425%
od 255% do 470%

nad 159.751 do 355.004
nad 239.627 do 443.755
nad 292.878 do 559.131
nad 346.129 do 656.757
nad 399.379 do 754.383
nad 452.630 do 834.259

di, družine večjim številom otrok, invalidi
in družine z invalidnim članom, družine z
manjšim številom zaposlenih, državljani z
daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali pa so podnajemniki, osebe s statusom
žrtve vojnega nasilja, ženske in ženske in
otroki, žrtve družinskega nasilja.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci z doseženo višjo, visoko ali
univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči
uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo
v lastno izobrazbo;
– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice

do dodelitve stanovanja v najem glede na
število razpisanih stanovanj.
3.3. Prednostne kategorije, opredeljene
v točki 3.1. in 3.2. so natančno opredeljene
v Prilogi: obrazec za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje
prednostnih kategorij prosilcev.
4. Lastna udeležba
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan
prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani
plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu
pravilnika (upravičenci po listi B). Višina
lastne udeležbe znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po
pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03) brez
vpliva lokacije (npr. za stanovanje v velikosti 55 m2, točkovano s 320 točkami znaša

Vrednost drugega premoženja - 40%
3.704.832
4.528.128
5.763.072
6.751.027
7.821.312
8.644.608
v mesecu januarju 2006 lastne udeležba
1,132.032 SIT).
Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih v protivrednosti v evrih, z 2% obrestno mero.
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom
s plačilom in vračilom lastne udeležbe se
določijo z medsebojno pogodbo med najemodajalcem in upravičencem do dodelitve
neprofitnega stanovanja v najem.
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno
udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali
v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev
stanovanja.
5. Varščina: varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika
iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju
običajne rabe stanovanja. Višina varščine
znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se
vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so zavezani plačati
upravičenci, katerih dohodek presega mejo,
določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci
po listi B), pred oddajo stanovanja v najem.
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredeljujejo v najemni
pogodbi.
6. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 18. 9. 2006 do vključno
28. 9. 2006 na Občini Mežica, Trg svobode
1, Mežica, vsak delovni dan.
Obrazec vloge in razpisna dokumentacija bosta od 18. 9. 2006 dalje prosilcem na
voljo tudi na spletni strani Občine Mežica
www.mezica.si.
Prosilci morajo oddati vlogo do vključno
28. 9. 2006 osebno v tajništvu Občine Mežica, Trg svobode 1, Mežica ali jo poslati na
isti naslov priporočeno po pošti s pripisom:
»Javni razpis – Neprofitno stanovanje – Ne
odpiraj!«.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti listine,
navedene pod točko 1., 2., 3., in 5., druge
listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo
točke:
1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) s potrdilom Davčne uprave;
3. odločbo o odmeri dohodnine za leto
2005 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v letu 2005 (osebni dohodek,
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek
Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z
navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se
ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in
drugi prejemki za nego in pomoč, otroški
dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov,
ki so vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne
nesreče itd.;
4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izven-zakonskega
partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena;
6. dokazilo o zadnji plačani najemnini
oziroma podnajemnini;
7. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z
opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
8. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
9. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
10. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca
(fotokopija diplome, spričevala, drugo, listine izdane v tujini morajo biti nostificirane);
11. drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje jo socialno zdravstvene razmere;
12. dokazilo o sodelovanju na prejšnjih
razpisih (sklep).
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od
pristojnega državnega organa.
7. Splošne določbe
Strokovna služba občine bo preverjala
pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za
oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih,
organizacijah in posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilca tudi ogleda. V primeru ogleda

se ta opravi nenapovedano in le pri tistih
udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih
stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo
in sicer po številu zbranih točk. Če eden
ali več prosilcev doseže enako število točk
glede na oceno stanovanjskih in socialnih
razmer, imajo prednost prosilci z daljšo dobo
bivanja v občini Črna na Koroškem. Seznam
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem bo javno objavljen na enak način
kot razpis v roku 2 mesecev po zaključku
razpisa. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci
za plačilo lastne udeležbe (lista A) bo objavljen ločeno od seznama ostalih upravičencev (lista B).
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na občino. O pritožbi
odloči v roku 60 dni župan Občine Mežica.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, Mežica, vsak delovni dan v tednu od 8. do 14.
ure ter na tel. 82-79-354 – Andreja Breznik.
Občina Mežica
Št. 14/06
Ob-26258/06
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02) in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter Sklepa
Sveta MO Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 15/95) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine GF3
do GF11 (devet parcel) na območju ZN Selo
v Velenju-spremembe 2, v približni izmeri
450 m2, komunalno neopremljene, namenjene za individualno stanovanjsko gradnjo.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje ležijo
v SV delu Slovenije, na območju Mestne
občine Velenje. V soseščini se nahajajo posamezni industrijski in trgovski objekti, stanovanjski objekti individualne in blokovne
gradnje. Nepremičnina, ki je predmet prodaje je od centra mesta oddaljena največ 2 km.
Zemljišče je locirano v ravninskem delu.
Za obravnavano območje je svet MO
Velenje sprejel Odlok o zazidalnem načrtu
Selo, (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/03,
2/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Selo (Uradni vestnik MO Velenje
št. 22/06).
Zazidalni načrt se bo izvajal v več fazah.
V I. fazi se bodo gradile vrstne stanovanjske hiše in manjši stanovanjski stolpiči. MO
Velenje bo komunalno opremila gradbene
parcele s komunalno infrastrukturo, za kar je
svet Mestne občine Velenje že sprejel Program opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni
vestnik MO Velenje št. /05.
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Skica zemljišča z oznakami posameznih parcel in besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje:
http://www.velenje.si.
Izhodiščna cena je 45 €/m2 brez DDV.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
5. Kupec lahko plača kupnino tudi z
obročnim odplačilom.
6. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
7. Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
IV. 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 oziroma imajo sedež v državi članici 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) Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno parcelo, za več parcel ali za vse
parcele skupaj.
c) Obvezno
je
vplačati
varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121106. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v
roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra;
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponudbene vrednosti na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121106;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 9. 10. 2006 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja
nepremičnine ZN Selo«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
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V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Mestne občine Velenje, dne 9. 10. 2006 ob
12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma s
pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
4. Podrobneje bodo vse pravice in obveznosti kupca in prodajalca določene s kupoprodajno pogodbo.
5. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine ter komunalnim opremljanjem v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni
občini Velenje pri Hinku Jager, Služba za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na tel.
03/89-61-668, vsa pojasnila v zvezi z razpisom pa pri Janji Kastelic, tel. 03/89-61-702.
Mestna občina Velenje
Ob-26371/06
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja majhnih in srednje
velikih podjetij v občini Brežice (Ur. l. RS, št.
113/03 in 126/03), Odloka o sprejetem proračunu občine Brežice za 2006 (Ur. l. RS, št.
9/06) in priglasitvijo sheme državne pomoči
št. M001-5880173-2006 pri Ministrstvu za
finance, objavljata Občina Brežice in Zavod
za podjetništvo in turizem Brežice
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja majhnih in srednje velikih
podjetij v Občini Brežice v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A) Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
B) Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v
nadaljevanju namen B).
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
32,100.000 SIT (postavka 4770 – subvencije obresti, zaposlitev, nakupa opreme).
Okvirna višina sredstev po posameznih
namenih znaša:
Namen A: 25,000.000 SIT.
Namen B: 7,100.000 SIT.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
javnega razpisa.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je
razpoložljivih sredstev za posamezen namen pomoči, se dodeljena sredstva linerarno zmanjšajo vsem upravičencem. Kolikor bodo pri posameznih namenih sredstva
ostala neporabljena, bodo prosta sredstva
prenesena na namene, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
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Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva
za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega
procesa ali proizvoda v obstoječem obratu
(s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali
modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Namen A: Sofinanciranje investicij –
začetnih investicij – v obdobju od poteka
prejšnjega razpisnega roka do zadnjega
datuma, ki je določen za oddajo vlog, opredeljenih v prejšnjem odstavku (sofinancira
se investicije v stroje in opremo, izključene
so investicije v nepremičnine). Upoštevajo
se le stalna sredstva, ne drobni inventar.
Upoštevajo se računi brez DDV.
Namen B: Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest (sistemiziranega delovnega mesta): stroški bruto plač
za novo odprta delovna mesta, povezana z
investicijo v obdobju od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog. Izpolnitev kriterija
novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem
preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti
upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z
izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta (sistemizirana
delovna mesta) morajo biti ohranjena vsaj
5 let.
Upravičeni stroški začetnih investicij in
upravičeni stroški novih delovnih mest se
lahko združujejo, vendar ne smejo preseči
višine pomoči (55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije).
Intenzivnost pomoči: Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se majhno ali srednje veliko podjetje nahaja
v regiji, upravičeni do regionalne pomoči, je
dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči
po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15
odstotnih točk (3. člen Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja majhnih
in srednje velikih podjetij v Občini Brežice)
in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti najmanj 5 let in prejemnik pomoči prispevati
najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo.
Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
je pomoč dodeljena.
Vlagatelji niso upravičeni do sredstev za
razvoj iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani
Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih
virov.
3. Upravičenci
Do sredstev za razvoj so upravičene
majhne in srednje družbe ter samostojni
podjetniki posamezniki s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju
Občine Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhne in srednje velike družbe po Zakonu
o gospodarskih družbah (55. člen).

Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve
od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
7,300.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 3,650.000
eurov.
Srednja družba je tista družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
29,200.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 14,600.000
eurov.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa
upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za majhne in
srednje družbe smiselno uporabljajo.
Do sredstev za razvoj so upravičena
podjetja, ki so neodvisna.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za majhne družbe, razpolaga z lastniškim
deleži in glasovalnimi pravicami, manjšimi
od 25%. Meja se lahko prekorači, če je družba v lasti delniške družbe ali institucionalnih
investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
Do sredstev so upravičena majhne in
srednje družbe, ki niso za isti namen sofinancirana iz drugih sredstev državnega
ali lokalnega proračuna in niso navedena v
seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije ne
sme poslovati (Ur. l. RS, št. 43/05).
Do sredstev za razvoj niso upravičene
majhne in srednje družbe, ki so v skladu z
Zakonom o finančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02,
93/02) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 100.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči.
Do pomoči de minimis niso upravičena
podjetja, ki opravljajo dejavnost ali sodijo v
sektor kmetijstva, ribištva, transporta oziroma opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene
do prejema pomoči po pravilu »de minimis«.
Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem
in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena
z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
4. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Za namen A: Sofinanciranje začetnih investicij, realizacija plačil v obdobju od poteka
prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog – sofinancira se največ 20% vrednosti investicije.
Za namen B: Sofinanciranje stroškov
novih delovnih mest, realiziranih v obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

98 / 22. 9. 2006 /

Stran

7537

vlog, povezanih z investicijo – največ 50%
bruto plače za novo odprta delovna mesta,
povezana z investicijo.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini
20,000.000 SIT (brez DDV), kolikor prijavi
večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem
razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 500.000
SIT (brez DDV), kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz več računov, vendar skupna vrednost te investicije mora presegati 500.000
SIT (brez DDV), pri tem da mora biti vrednost posameznega računa najmanj 50.000
SIT (brez DDV).
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi za
oba namena, vendar za posamezen namen
le z eno vlogo.
Sredstva za pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij v Občini Brežice se
na podlagi tega razpisa dodeljujejo glede
na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva
in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te
predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj
nujno potrebna. Dodelijo se lahko le, če
imajo stimulativni učinek in niso namenjena
samo zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis
in pred dodelitvijo sredstev upravičencem,
se s strani članov komisije opravi ogled prijavljene investicije pri upravičencu.
Merilo:
– število novih zaposlitev.
5. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih
investicij
1. kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. predstavitev investicije, specifikacija in
izjava (obrazec SUBV/1b);
3. kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog. Plačila računa ni mogoče dokazovati na podlagi kompenzacije;

4. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
5. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
6. izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec SUBV/1A);
7. izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije o številu zaposlenih
za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
in izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno
varstvo Slovenije o številu zaposlenih oseb
v letu 2006;
8. izjava o resničnosti podatkov (obrazec
SUBV/2);
9. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
10. vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest, povezani z
investicijo:
1. kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. dokumentacija, povezana z začetno
investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed navedenih: investicijski
elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.);
3. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
4. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
5. pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto v obdobju od
poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog,
priložijo se fotokopije;
6. izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije o številu zaposlenih
za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
in izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno
varstvo Slovenije o številu zaposlenih oseb
v letu 2006;

7. dokazila o realizaciji novih zaposlitev
(kopija M1/M2 obrazec);
8. izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec SUBV/1A);
9. izjava o resničnosti podatkov (obrazec
SUBV/2);
10. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
11. izjava vlagatelja o povezanosti
delovnega mesta z investicijo (obrazec
SUBV/6);
12. vzorec pogodbe (parafiran).
7. Rok in način prijave: rok za prijavo je
30 dni od datuma objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Vloge je potrebno poslati
na naslednji naslov: Zavod za podjetništvo in
turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in
označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za dodelitev sredstev za razvoj
2006« s posebej označenim »prijava na namen A oziroma B« ter na zadnji strani kuverte
ime in naslov prosilca. Vsako vlogo za posamezni namen je potrebno oddati ločeno. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki
je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi
sredstev za razvoj se posreduje prosilcem
najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na organ, ki je sklep izdal.
Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Zavodom za podjetništvo in
turizem Brežice, v kateri bodo določene vse
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni
od prejema sklepa in pogodbe. Namensko
uporabo sredstev iz pogodbe preverja Zavod za podjetništvo in turizem Brežice.
9. Informacije: razpisna dokumentacija je
od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice
www.zpt-brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Samo Stanič, tel. 07/499-06-80,
e-pošta: info@zpt-brezice.si.
Občina Brežice in
Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice

Št. 4651-20/2006-39
Ob-26349/06
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l.
RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) in letnega
programa prodaje občinskega stvarnega in
finančnega premoženja (št. 4651-20/2006),
ki je bil sprejet na 28 redni seji občinskega
sveta Občine Hrpelje-Kozina z dne 16. 2.
2006 objavlja

Zgoraj navedeni parceli se prodajata
skupaj. Vse služnostne pravice pridobljene na parcelah se prenašajo na kupca.
Navedena izhodiščna cena je določena
v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil sodno
zaprisežen cenilec. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec. Parceli se nahajata
v poselitvenem območju naselja Brezovica.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe (kopijo osebnega
dokumenta), oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v točki 1 ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
5. Rok za oddajo ponudb je petek 29. 9.
2006 do 10. ure. Prepozne, nepopolne in
nepravilno označene ponudbe komisija ne
bo upoštevala pri izbiri.
6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
stavbnih parcel
A) Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa so zem
ljišča:
– parcelna št.

1814

k.o. Brezovica,

v izmeri

780

m2,

– parcelna št.

1810/2

k.o. Brezovica,

v izmeri

209

m2,

2,330.000 SIT
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z oznako »Javni razpis za prodajo stavbnih
parcel v Brezovici«.
7. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
8. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
9. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v
roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Hrpelje-Kozina.
10. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroškov bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
12. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50, od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi
(Aleksander Batič).
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 430-20/2006-3

Ob-26401/06

Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in tistih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2006
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06), določil Odloka o proračunu Občine Sežana za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 18/06) in Pravilnika o
merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem razvoja turizma v Občini
Sežana (Ur. l. RS, št. 43/02).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto
2006.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so turistična
društva in druga društva, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem turizma v Občini Sežana in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Sežana oziroma so bili njihovi programi v
letu 2006 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do
sredstev po tem razpisu.
5. Višina sredstev: višina predvidenih
sredstev je 2,080.000 SIT.
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006. Rok za oddajo vsebinskega in finanč-
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nega poročila o izvedbi programa za leto
2006 je 20. 12. 2006.
7. Rok in naslov za predložitev vloge
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo vlog je 9. 10. 2006. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do
zadnjega dne predpisanega roka do 14. ure,
v sprejemno pisarno Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana. Pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani
ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj
– Javni razpis Turizem« na prednji strani
ovojnice.
8. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 8
dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo
javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili,
se s sklepom zavržejo.
Komisija bo na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo
na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v
temu ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45
dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10,
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal,
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
11. Vsebina vloge
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec – vloga mora biti čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih podpisana ter žigosana,
– dokazilo o registraciji oziroma delovanju društva.
Naročnik lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Prijavitelj mora sofinancerju najkasneje
do 20. 12. 2006 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranega programa.
Občina Sežana

Št. 430-21/2006-3

Ob-26402/06

Javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma
projektov, ki niso bili predmet drugih
javnih razpisov iz proračuna Občine
Sežana za leto 2006, sredstva župana za
enkratne finančne pomoči
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06) in
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 18/06).
3. Predmet razpisa: predmet so programi
(dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na
izvajalca), med katere sodijo organizacije
večjih prireditev, proslav, dogodkov, izdaje
knjig, brošur, zvočnih zapisov ipd., ki niso
bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in
prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju
občine Sežana,
– druge fizične in pravne osebe, če se
programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana.
5. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa,
– da imajo stalno prebivališče oziroma
sedež na območju Občine Sežana oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana,
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Sežana 2006 in tudi ne bodo prijavljeni na
katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana
za leto 2006,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na
področju, za katerega se prijavljajo,
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za delo.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:
do 5 točk;
– sedež – izvajalec ima stalno prebivališče oziroma sedež v občini: 5 točk;
– število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
5 točk,
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 10 točk,
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 5 točk;
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– promocija – programi oziroma projekti
prispevajo k prepoznavnosti občine: do 20
točk;
– kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in izvedljivi: do
20 točk;
– inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk;
– sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana: do 10 točk;
– reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: do
5 točk;
– delež lastnih sredstev – za izvedbo
programov oziroma projektov imajo izvajalci:
– 50–60% lastnih sredstev: 5 točk,
– 61–70% lastnih sredstev: 10 točk,
– 71– 80% lastnih sredstev: 15 točk,
– več ko 80% 20 točk.
7. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev na razpolago je 2,046.000
SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2006. Rok za oddajo vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi programa oziroma
projekta je 20. 12. 2006.
9. Rok in naslov za predložitev vloge
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo vlog je 9. 10. 2006. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do
zadnjega dne predpisanega roka do 14. ure,
v sprejemno pisarno Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana. Pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani
ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj
– Javni razpis Županova sredstva 2006« na
prednji strani ovojnice.
10. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 8
dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo
javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili,
se s sklepom zavržejo.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi oziroma projekti presegali razpisano
višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu
ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45
dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10,
na voljo pa je tudi na spletni strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal,
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
13. Vsebina vloge
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec – vloga mora biti čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih podpisana ter žigosana,
– dokazilo o registraciji, ustanovitvi oziroma delovanju prijavitelja.
Naročnik lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Prijavitelj mora sofinancerju najkasneje
do 20. 12. 2006 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranega programa oziroma projekta.
Občina Sežana
Št. 430-0055/2006-187
Ob-26406/06
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99,
52/01, 76/02 in 72/06), 59. in 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Mestna občina
Murska Sobota objavlja
javni razpis
za oddajo lokacij za postavitev
gostinskih objektov na Slovenski ulici v
Murski Soboti
1. Predmet javnega razpisa je oddaja 5
lokacij (označene s št. 1 do 5) za postavitev
gostinskih objektov na Slovenski ulici v Murski Soboti (od trgovine »Šoping« do Cvetkove ulice), v zakup za obdobje 10 let.
2. Izbrani izvajalec pridobi pravico dolgoročnega zakupa zemljišča, ocenjene velikosti 17,50 m2 oziroma 28 m2, na katerem v
svojem imenu in za svoj račun postavi enega ali več gostinskih objektov na Slovenski
ulici v Murski Soboti, v skladu z izdelanim
projektom PGD, PZI, št. PO-06/2005, maj
2006, katerega je izdelal Arhitekturni biro
REMO Zrinski in drugi, Murska Sobota. Gostinski objekti bodo v lasti zakupnikov ter se
po poteku zakupnega razmerja odstranijo.
Dovoljena bo postavitev izključno gostinskih
objektov, ki bodo izdelani po enotnem tipskem projektu navedenega arhitekturnega
biroja. Izbrani izvajalec mora postaviti objekt
najkasneje v šestih mesecih od podpisa zakupne pogodbe.
3. Ponudbo lahko da pravna oseba, ki
je registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti ali samostojni podjetnik, ki opravlja
to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje.
4. Zakupnina za dolgoročni zakup lokacij
se plača v enkratnem znesku za celotno obdobje zakupa, v 8 dneh od podpisa pogodbe. Višino zakupnine ponudijo ponudniki v
svoji ponudbi, pri čemer ta ne sme znašati
manj kot 9,709.000 SIT oziroma 40.514,94
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EUR (za kioske z letnim vrtom – 28 m2) in
6,068.125 SIT oziroma 25.321,83 EUR (kiosk brez letnega vrta – 17,50 m2).
5. Za objavo javnega razpisa in postopek izbire najugodnejšega ponudnika se
uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb ter določila zakonodaje o
javnih naročilih. Za postopkovna vprašanja
se subsidiarno uporablja Zakon o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06
– UPB), za materialna pa Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in 32/04).
6. O izbiri izvajalca na predlog komisije,
bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od
odpiranja ponudb. Pri izbiri izvajalca bodo
upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki vsebujejo vse obvezne priloge po točki 11. Izbrani izvajalec je dolžan
pogodbo o dolgoročnem zakupu skleniti v 8
dneh po izbiri.
7. Začeti postopek se lahko kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi. Šteje se,
da je ponudnik od svoje ponudbe odstopil,
če ne sklene pogodbe v 8 dneh od opravljene izbire.
8. Rok za prijavo na razpis je do 2. 10.
2006 do 11. ure. Prijava na razpis se pošlje
s povratnico ali izroči osebno v vložišče na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zapečateni kuverti, na kateri sta vidna identifikacija
ponudnika ter napis: »Razpis – postavitev
gostinskih objektov na Slovenski ulici!« Ponudbe se vložijo za vsako lokacijo najema
posebej!
9. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno vsak delavnik v
uradnem času po predhodni telefonski najavi na Oddelku za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe (Milena Vöröš, tel. 02/525-16-30), kjer so na
voljo tudi dodatne informacije. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni strani Mestne občine Murska Sobota:
www.murska-sobota.si.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
10.1. integralno besedilo javnega raz
pisa,
10.2. osnutek pogodbe, ki jo ponudnik
verificira,
10.3. ponudbo:
– podatki o ponudniku,
– višina zakupnine,
– rok izvedbe – postavitve gostinskih
objektov.
11. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti
izjave in potrdila, ki morajo biti priložene ponudbi v originalu, podpisane in ožigosane:
11.1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
11.2. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi,
11.3. dokazilo o strokovni in finančni
usposobljenosti,
11.4. izjava o izključni izgradnji gostinskih
objektov po enotnem tipskem projektu,
11.5. izjava o sprejemanju razpisnih pogojev.
12. Pogodba o dolgoročnem zakupu bo
sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval
in sprejemal razpisne pogoje in katerega
ponudba bo najvišje ocenjena. V primeru
enake skupne ocene ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo zakupnino.
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Merila za ocenitev ponudb:
1. višina zakupnine, maks 70 točk,
2. rok izvedbe – postavitve objektov,
maks 30 točk.
13. Javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
2006 ob 12. uri v sejni sobi urada župana,
Kardoševa 2, 1. nadstropje.
Mestna občina Murska Sobota

Javne dražbe
Ob-26200/06
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni
list RS, št. 87/04, 99/04 in 70/05), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),
sklepa nadzornega sveta JSS MOK št.
3522-27/2006 in št. 3522-28/2006 z dne
12. 9. 2006, objavlja
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek 9. oktobra 2006, ob
9.30, v prostorih Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper, Nazorjev
trg 5, Koper, za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
hiša na naslovu Župančičeva 17, Koper, stoječa na parc. št. 773/3 k.o. Koper, s koristno
površino 297,74 m2, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 140 m2, za izklicno
ceno 39,960.000 SIT.
2. Nepremičnine v naravi stanovanjske
hiše na naslovih:
– Lazaretska 1, stoječa na parceli št.
1346 k.o. Koper, ki obsega stavbišče v izmeri 82 m2 ter cesto 5 m2, s koristno površino 178,56 m2,
– Lazaretska 3, stoječa na parceli št.
1348 k.o. Koper, ki obsega stavbišče v izmeri 74 m2 ter dvorišče v izmeri 41 m2, s
koristno površino 158,48 m2,
– Lazaretska 5, stoječa na parceli št.
1354 k.o. Koper, ki obsega stavbišče 70 m2
ter dvorišče 17 m2, s koristno površino
115,24 m2.
Vsi trije objekti s skupno koristno površino 452,28 in pripadajočimi parcelami
se prodajajo kot celota za izklicno ceno
71,074.160 SIT.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 10.000 SIT.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na TRR 01250-6000000239 – Namensko
premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 00 20100000 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
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3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
6. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV.
9. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
10. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
11. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po telefonu 6646-421 ali
na spletnih straneh Mestne občine Koper
www.koper.si.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 430-53/2006/37
Ob-26246/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03,
86/04 in 37/05) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine, in sicer
nezasedenega stanovanja v Gornjih
Petrovcih, Gornji Petrovci 35/a
1. Predmet prodaje: nepremičnina, in sicer nezasedeno dvosobno stanovanje št. 4
v prvem nadstropju stanovanjskega objekta
v Gornjih Petrovcih, Gornji Petrovci 35/a, ležeče na parceli št. 2978/4.S, identifikacijska
št. 4.E, vpisano v podvložek št. 406/6, k.o.
Gornji Petrovci.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup nepremičnine, ki je predmet prodaje, v celoti.
2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, znaša
6,190.000 SIT. Najnižji znesek zvišanja je
100.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.

5. Varščina:
Ponudniki morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
– način plačila: virmansko,
– številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve),
– sklicna
številka:
28 17116-2990008-48010306.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup nepremičnine
v celoti,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine.
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB4) (Ur. l. RS, št. 21/06) ni
zavezanec za plačilo DDV.
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
7. Posredovanje informacij: Ministrstvo
za notranje zadeve, Služba za gradnje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (medetaža). Kontaktna oseba: Domen Zupan, tel. 01/428-47-23.
8. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru z gospo Miro Prelec,
PU Murska Sobota, Služba za operativno
podporo, tel. 02/522-15-05.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 17. 10. 2006, ob
12. uri, v sejni sobi Policijskega oddelka
Gornji Petrovci, na naslovu: Gornji Petrovci
33, 9203 Gornji Petrovci.
10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
varščini.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 032-230/2006-3
Ob-26259/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Programa prodaje finančnega in stvarnega
premoženja Mestne občine Ljubljana za leto
2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
2.1 Enosobno stanovanje v izmeri
28,08 m2 v kleti, večstanovanjske stavbe na
naslovu Emonska cesta 12, Ljubljana, vpisano v zemljiški knjigi pri vl. št. 8 k.o. Krakovsko
Predmestje. Etažna lastnina ni vzpostavljena.
Vpis stanovanja v zemljiško knjigo bo mogoč
po vzpostavitvi etažne lastnine.
Izklicna cena: 7,100.000 SIT.
2.2 Stanovanje št. 1 v izmeri 55,77 m2
v kleti večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Pregnancev 5, Ljubljana, ki predstavlja zemljiškoknjižni delež 1/5 parc. št.
516 – stavbišče 237 m2 in dvorišče 286 m2,
vpisane pri vl. št. 446 vse k.o. Šentvid nad
Ljubljano.
Izklicna cena: 5,500.000 SIT.
Cena nepremičnin ne vsebuje davka na
promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicni prodajni ceni, je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 099 – 22000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 11. 10.
2006 v Klubu 15 na sedežu Mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, z začetkom ob 11. uri.
Kandidati se morajo pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te
objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
7.0. plača kavcijo in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
7.1. če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju;
7.2. v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev;
7.3. v primeru, ko se prijavi fizična oseba, predloži potrdilo o državljanstvu in kopijo
osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike posameznike predloži priglasitveni list.

Vse listine (razen dokazila o plačilu kavcije) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
8. Kavcija: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša
10% izklicne cene, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana številka: 01261-0100000114, sklic na
številko: 099 – 22000, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba –Emonska 12« za
stanovanje, opisano pod točko 2.1, in z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba – Ulica Pregnancev 5« za stanovanje, opisano
pod točko 2.2.
9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
kavcije: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se kavcija vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se kavcija vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži kavcijo.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobijo na
Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana vsak delovni dan med uradnimi
urami pri Aljoša Ivanoviću, tel. 01/306-15-49.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi
z nepremičninami je možen po predhodnem
dogovoru.
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano kavcijo brez obresti.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec poravna pripadajoči davek na promet z nepremičninami ter vse druge dajatve
in stroške, povezane s prenosom nepremičnine, vključno s stroški notarskega zapisa
kupoprodajne pogodbe.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati,
dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s
stvarnim premoženjem Mestne občine Ljub
ljana v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03).
Besedilo javne dražbe s slikami predmetov prodaje je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-26270/06
Župan Mestne občine Nova Gorica
objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št.
478-413/2006 z dne 13. 7. 2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe:
1. Zemljišče parc. št. 258/1 parkirišče v
izmeri 4.372 m2 in parc. št. 260/13 parkirišče

Št.

98 / 22. 9. 2006 /

Stran

7541

v izmeri 1.153 m2 obe vpisani v vl. št. 229
k.o. Lokve ter parc. št. 307 travnik v izmeri
333 m2 vpisana v vl. št. 259 k.o. Lokve.
Po lokacijski informaciji Oddelka za okolje
in prostor Mestne občine Nova Gorica, št.
35012-449/2006 z dne 28. 6. 2006 je zemljišče opredeljeno kot mešano območje.
Zemljišče se nahaja v neposredni bližini starega hotela Poldanovec na Lokvah. Izklicna
cena zemljišča, ki se prodaja v paketu, je
18,100.000 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
2. Nepremičnini se prodajata po načelu
»videno – kupljeno«. Vsi stroški in dajatve v zvezi z prenosom lastništva bremenijo
kupca.
3. Javna dražba se bo vršila v ponedeljek, dne 9. 10. 2006 ob 9. uri v zeleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, Nova Gorica.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne in fizične osebe dostaviti prodajalcu potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni. Pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične osebe pa morajo predložiti fotokopijo osebnega
dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti neomejeno specialno pooblastilo,
ki se nanaša na predmet javne dražbe in
ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti
zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju.
5. Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic
28 75833-7221002-2006. Dražitelj mora
pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o
vplačilu varščine.
6. Najnižji znesek vsakega višanja izklicne cene na dražbi je 100.000 SIT.
7. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
8. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
9. Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti
vrne v 8 dneh po končani javni dražbi.
10. Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 30 dneh po zaključku
javne dražbe pri čemer je plačilo celotne
kupnine bistvena sestavina pogodbe. Kupec
mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu
pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne.
11. Komisija za izvedbo postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti
Mestne občine Nova Gorica lahko s soglasjem župana v času do sklenitve pogodbe
postopek prodaje ustavi.
12. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na Mestni občini
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Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba 22/I ali na tel. 05/33-50-135.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 478-18/2006-0507
Ob-26342/06
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 29. in 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS,
16/02 in 51/02), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega in
premičnega premoženja Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. poslovni prostor v izmeri 44,35 m2, ležeč v objektu na naslovu Koprivnica 24 v
Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št. 7/10
– dvorišče v izmeri 5 55 m2, gospodarsko
poslopje v izmeri 83 m2 in poslovna stavba v izmeri 1 48 m2, vpisanem v zemljiško
knjižnem vložku št. 163 k.o. Koprivnica,
2. poslovni prostor v izmeri 88,31 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta krških žrtev
59 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št.
3085/6 – sst. stavb. v izmeri 2 18 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem seznamu št. VIII.
k.o. Krško, zemljiščih parc. št. 3051/31 – sst.
stavb. v izmeri 37 m2 in parc. št. 3051/32
– sst. stavb. v izmeri 1 85 m2, vpisanih v
zemljiškoknjižnem vložku št. 426 k.o. Krško
ter zemljiščih parc. št. 2918/12 – sst. stavb.
v izmeri 1 54 m2 in parc. št. 2918/13 – sst.
stavb. v izmeri 5 m2, vpisanih v zemljiško
knjižnem vložku št. 1181 k.o. Krško,
3. poslovni prostor v izmeri 52 m2, ležeč
v objektu na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 414/1.S
– stanovanjska stavba v izmeri 4 29 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 704
k.o. Stara vas,
4. poslovni prostor v izmeri 82,77 m2, ležeč v objektu na naslovu Titova 98 na Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št. 454/3
– njiva v izmeri 2 39 m2 in travnik v izmeri
3 10 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v izmeri 5 94 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 125 k.o. Dovško,
5. poslovni prostor v izmeri 55,04 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta krških žrtev 36 v Krškem, stoječem na zemljišču
parc. št. *320/1 – stanovanjska stavba v izmeri 1 59 m2 in dvorišče v izmeri 39 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 434
k.o. Krško,
6. objekt na naslovu Gorenji Leskovec
21, stoječ na zemljiščih parc. št. 231/1 – sadovnjak v izmeri 14 84 m2, dvorišče v izmeri
6 83 m2, njiva v izmeri 6 56 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 43 m2 in parc. št. 231/2
– gospodarsko poslopje v izmeri 2 88 m2,
vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 58
k.o. Gornji Leskovec,
7. objekt na naslovu Koprivnica 1 v Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št. 5/2
– stavbišče v izmeri 5 24 m2, vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 27 k.o. Koprivnica,
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8. osebni avtomobil Suzuki Vitara 16V,
modre barve, inventarna številka 003152,
številka šasije JSAETA02V01300550, leto
izdelave 1999, število prevoženih kilometrov 74.000, motor 1,6 bencin, 1590 ccm,
71 kW, opremljen s centralnim zaklepanjem
in klimo.
Predmeti prodaje pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4 in 5 so zasedeni z najemniki. Predmeta prodaje pod zaporednima
številkama 6 in 7 sta v delu zasedena z
najemniki.
Predmeti prodaje so v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 9. 10.
2006 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi
»A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 3,618.457,18 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 2 je izklicna cena 18,778.192,01
SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 je izklicna cena 7,954.040,22 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 4 je izklicna cena 13,047.550,08
SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 je izklicna cena 5,522.785,57 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 6 je izklicna cena 16,965.300 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 7 je izklicna cena 30,331.900 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 8 je izklicna cena 1,290.000 SIT.
Pri predmetih prodaje pod zaporednimi
številkami od 1 do 5 so v cenah vključeni
tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s
pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT za nepremično premoženje in
50.000 SIT za premično premoženje.
Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete prodaje, bodo v roku 30
dni po zaključku javne dražbe, sklenjene
kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe,
je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji nepremičnega premoženja
morajo predložiti dokazila za opravljanje
svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plači-

lu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudili najvišjo ceno,
– pri nepremičnem predmetu prodaje,
ki je zaseden z najemnikom ima najemnik
predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni
in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri nepremičnem predmetu prodaje, ki
je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo
etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico
le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– kupec nepremičnega predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti
prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z
najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana
kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine in premičnina so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec
ne odgovarja za stvarne in pravne napake
predmetov prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/498-12-79, tel. 07/498-12-91 ali tel.
07/498-13-55, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji pri Preskar Stanislavi,
Cvelbar Kastelic Karmen in Omerzu Janku,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško
Št. 431-8/2006
Ob-26484/06
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 35. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 7. 9. 2006 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, ki obsega zaokroženo gradbeno celoto – gradbeno parcelo,
sestavljeno iz zemljiških parcel oziroma delov zemljiških parcel – del parc. št. 395/1,
k.o. Hraše in del parc. št. 397/1, k.o. Hraše,
v predvideni izmeri 22.993 m2.
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V skladu z Občinskim lokacijskim načrtom predmet prodaje predstavlja zemljišče,
ki obsega 21 samostojnih parcel z oznakami: 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41,
53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 72 in 73,
v predvideni izmeri 20.893 m² in del zemljišča predvidenega za izgradnjo notranjih
povezovalnih cest, z oznakami A, B, C, D, v
predvideni izmeri 2.100 m2.
Gradbena parcela se nahaja v območju,
ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu dolina v Lescah (DNUO, št.
55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih
objektov.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno
neopremljenega stavbnega zemljišča znaša
488,101.140 SIT, brez upoštevanja DDV.
Najnižji znesek višanja 500.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 00-72210000-3301.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek 24. oktobra
2006 ob 11. uri v veliki sejni dvorani Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805
sklic: 00 72210000-3301.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kav
cije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve prodajne pogodbe, takse za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije zemljišča
plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Št.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03).
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Boris Marčetič, tel. 04/537-23-14, v delovnih
dneh od 25. 9. 2006 do 23. 10. 2006 od 10.
do 12. ure;
– na nepremičninski družbi Metropola
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba Roman
Prskalo, tel. 01/360-21-80, v delovnih dneh
od 25. 9. 2006 do 23. 10. 2006 od 10. do
12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Št. 465-01-002/06-020
Občina Vodice objavlja

Ob-26493/06

javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v ŠS 14 /1-1 del k.o. Vodice, ki
bo 12. 10. 2006
a) Občina Vodice prodaja skupaj 21 parcel, ki se nahajajo v območju ŠS 14/1-1 del,
k.o. Vodice. Nepremičnine se nahajajo v
poselitvenem območju, ki je predvideno za
gradnjo samostojnih enodružinskih stanovanjskih hiš. Predmet prodaje so posamezne parcele.
b) Prodajalec je za prodajo nepremičnin pripravil razpisno dokumentacijo, ki med
drugim obsega: navedbo in opredelitev nepremičnin, izklicno ceno, osnutek pogodbe
in pravila draženja.
Izklicna cena je določena v odvisnosti od
velikosti parcele in znaša 16,321.641 SIT za
515 m2 do 29,664.317 SIT za 882 m2.
Izklicna cena ne zajema davka, ki bo
obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga je kupec
dolžan v vsakem primeru plačati do 31. 5.
2007. Znesek, za katerega je možno višati
izklicno ceno je 200.000 SIT.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je dolžan
plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve
prodajne pogodbe. Vplačana varščina se
šteje v kupnino. Nepremičnina preide v last
in posest uspelega dražitelja – kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo. Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po
izvedeni javni dražbi.
c) Vsi interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu Občine Vodice v
času uradnih ur: ponedeljek, sreda in petek
od 10. do 12. ure in ob sredah od 14. do 17.
ure, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.
Vsi, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predhodno vplačati
5.000,00 SIT na TRR Občine Vodice št.:
01338-0100000609 z navedbo: razpisna dokumentacija – dražba, ter originalno potrdilo
predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
Predmet javnega razpisa je objavljen na
spletni strani prodajalca www.vodice.si.
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d) Javna dražba bo dne 12. 10. 2006, s
pričetkom ob 14. uri v dvorani Kulturnega
doma Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.
e) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), morajo najkasneje
dne 10. 10. 2006 vključno, vplačati varščino
v višini 2,000.000 SIT na TRR Občine Vodice, št. 01338-6000000486, ki se vodi pri
Banki Slovenije.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet
javne dražbe morajo interesenti predložiti
komisiji najkasneje ½ ure pred začetkom
javne dražbe. Pravočasno plačilo varščine
je pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti,
ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo
pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji za izvedbo dražbe, če so fizične osebe,
potrdilo o državljanstvu RS oziroma EU, če
so pravne osebe, pa izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
f) Drugi pogoji:
Pogodba za predmet javne dražbe mora
biti sklenjena v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena
v tem roku, ali če dražitelj ne poravna svoje
obveznosti v pogodbenem roku, se šteje
da od ponudbe odstopa in se iz položene
varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti
Občina Vodice.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se lahko v roku
8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pogodbe pozove dražitelja ki je
ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za
ceno ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki
pogoji, kot za prvega dražitelja.
Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec.
Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe je mogoče pridobiti
na sedežu Občine Vodice v času uradnih
ur. Kontaktna oseba je Rado Čuk na tel.
01/833-26-10. Posamični ali skupinski ogled
pod vodstvom pooblaščene osebe organizatorja je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vodice

Razpisi delovnih
mest
Su 010601/2006
Ob-25982/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Trbovljah, Trbovlje, Rudarska 8, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje zemljiške knjige.
Delovno mesto višji pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec
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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 pomembnejših predpisanih
in potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
zbiranje statističnih podatkov in priprava
poročil,
– vodenje postopkov in izdajanje odločb
v zadevah iz pristojnosti zemljiške knjige,
izdajanje predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– 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).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja),
– 8 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,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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. 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 dvomesečnim poskusnim delom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Trbovljah, Rudarska 8, Trbovlje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v
Trbovljah, s pripisom za Javni natečaj – višji
pravosodni sodelavec – sodni referent za
področje zemljiške knjige, Rudarska cesta
8, 1420 Trbovlje. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednice sodišča, tel. 03/56-67-800.
Okrajno sodišče v Trbovljah
Št. 110-68/2006
Ob-25983/06
Republika Slovenija, Upravna enota Piran, objavlja v skladu s 58. členom in 2.
odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 35/05, prečiščeno besedilo) javni natečaj za delovno
mesto
pripravnika, z namenom usposabljanja
za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki.
Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom.
Pripravnik se bo usposabljal za vodenje
in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
na prvi stopnji.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o znanju italijanskega jezika
(potrdilo pristojne institucije o višji ravni znanja italijanskega jezika ali dokazilo o verificiranem programu izobraževanja, ki je zajemal osem let italijanski jezik),
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
osebo ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti ali pisna izjava
kandidata.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (10 mesecev), s polnim delov-

nim časom. Delo se bo opravljalo v Luciji,
Obala 114a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja, po pošti na naslov RS,
Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a,
6320 Portorož, ali po elektronski poti na
ue.piran@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Mateja
Minić Debernardi).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 34-0023/06
Ob-25997/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena strokovna znanja in izkušnje:
– splošno poznavanje javnih financ
– poznavanje področja zakladništva in
proračuna.
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:
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– priprava zahtevnejših analiz s področja
upravljanja likvidnosti proračuna,
– spremljanje tolarske in devizne pozicije
proračuna,
– analiziranje in spremljanje prilivov in
odlivov evropskega proračuna,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za
zakladništvo v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11,
Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
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. 1101-65/2006
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 številko 01/369-64-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 34-0024/06

Ob-25998/06

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi 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 morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
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 (v kolikor ga kandidat ima);
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojena 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,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega vodje.
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 svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih 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 številka
1101-66/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem področju
razpisanega delovnega mesta pa na številko 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
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Ob-26084/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJUUPB2) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto delovno mesto:
1. Notranjega revizorja – podsekretarja (m/ž) v Službi za notranjo revizijo za
opravljanje strokovnih nalog s področja notranjega revidiranja. Delovno mesto notranjega revizorja – podsekretarja je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
notranji revizor – podsekretar ali notranji revizor – sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu notranji revizor
– podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z daljšo dobo revizijskih izkušenj na
različnih področjih javnega sektorja (posredni, neposredni proračunski uporabniki,
revidiranje projektov, revidiranje investicijskih projektov sofinanciranih s sredstvi EU
skladov);
– s pridobljenimi tudi drugimi revizijskimi
certifikati (državni revizor, pooblaščeni revizor, pooblaščeni notranji revizor);
– z aktivnim znanjem angleščine.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«, zato mora k prijavi
priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih
podatkih.
2. Podsekretarja (m/ž) v Sekretariatu
generalnega sekretarja, v Finančni službi
za opravljanje strokovnih nalog s področja
priprave in izvrševanja proračuna. Delovno
mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z daljšo dobo dela v organih državne
ali lokalne uprave;
– poznavanjem sodobnih programskih
orodij za spremljanje porabe proračunskih
sredstev;
– praksa s področja izvrševanja proračuna.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto notranjega revizorja – podsekretarja
in podsekretarja se skrajšajo za tretjino v
primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom.
Z izbranim/o kandidatom/ko za prosti
delovni mesti bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.

Stran

7546 /

Št.

98 / 22. 9. 2006

Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za okolje in prostor
v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostrificirane tuje diplome),
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba (delovne knjižice ali drugega ustreznega potrdila);
– za delovno mesto pod 1. točko, fotokopijo potrdila o znanju angleščine (RIC);
– za delovno mesto pod 1. točko, fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov ali s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
(Oddelek za kadrovske zadeve, za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno
številko objave) ali na elektronski naslov
suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-213/2006-31111
Ob-26088/06
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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-26119/06
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju:
Zakon o javnih uslužbencih) objavlja Občina
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Ravne na Koroškem javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec za urejanje stavbnih zemljišč.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III.
Opis del in nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnih gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših del;
– opravljanje z družbenim premoženjem;
– druga dela po nalogu predstojnika.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS;
– znanje uradnega jezika;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
je oba navedena pogoja dolžan izpolniti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv,
sicer se imenovanje v naziv razveljavi.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Ravne na Koroškem in po
potrebi na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od

dneva objave na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za
urejanje stavbnih zemljišč«.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 02/87-055-10.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na
podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom.
Občina Ravne na Koroškem
Su 20/2006-8
Ob-26130/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
svetovalec v pravosodju – svetovalec
v finančno-računovodski službi (dve delovni mesti 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:
– sodelovanje pri oblikovanju zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov,
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije,
– izvrševanje plačil in nagrad stroškov
upravičencem,
– spremljanje stanja na depozitnih računih in predlaganje ustreznih rešitev,
– spremljanje stanja na računih javnofinančnih prihodkov, katerih skrbnik je Okrožno sodišče v Ljubljani,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena visoka izobrazba ekonomske smeri (VII.),
– 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 potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
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– 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
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 izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,
kadrovska služba, za javni natečaj – svetovalec v finančno-računovodski službi, 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.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 20/2006-9
Ob-26131/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosta delovna mesta:
svetovalec v pravosodju – svetovalec
v sodni pisarni (4 delovna mesta 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:
– organiziranje dela in pomoč v sodni
pisarni,
– vodenje enostavnejših postopkov in
prvo odločanje pri enostavnejših zadevah,
– samostojno vpisovanje in izdajanje
sklepov ter enostavnejših odločb po odredbi sodnika ali vodje oddelka,
– izdelava osnutkov stroškov sklepov,
– izdelava končnih odredb,
– izpolnjevanje statističnih listov,
– pomoč vodji oddelka pri izvrševanju
enostavnejših nalog s področja sodne uprave,
– opravljanje manj zahtevnih del pri pripravi na glavno obravnavo,

– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII.),
– 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 potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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 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
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 kandidati bodo potrdili morali predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 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 sodni pisarni, 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.
Okrožno sodišče v Ljubljani
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Ob-26201/06
Svet Kobilarne Lipica razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Kobilarne Li
pica.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje,
– priprava programa dela za mandatno
obdobje,
– aktivno znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev ter programom dela za
mandatno obdobje morajo kandidati/kandidatke poslati najkasneje v roku osmih dni
po objavi razpisa na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako: Ne
odpiraj: Prijava na razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice.
Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo
upoštevane. Kandidati/kandidatke bodo prejeli obvestilo o izbiri v zakonitem roku.
Kobilarna Lipica
Ob-26202/06
Republika Slovenija, Državni zbor, objavlja dva javna natečaja za dve prosti uradniški delovni mesti, in sicer:
1. Referenta, ki se lahko opravlja v
nazivih referent III, II ali I oziroma višjega
referenta, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent III, II ali I v Oddelku za pripravo in izvedbo sej DZ ter delovnih teles
– Odbor za notranjo politiko, javno upravo
in pravosodje.
Delovne naloge:
– opravljanje organizacijskih in administrativnih del,
– prisostvovanje in pomoč na seji delovnega telesa predsedujočemu, članom, sekretarju delovnega telesa oziroma uradniku
ter vabljenim na sejo,
– spremljanje sej delovnega telesa (spremljanje gradiv za obravnavo na delovnih telesih, priprava in posredovanje sklepov),
– vodenje in oblikovanje raznih datotek,
– delo z gradivi in dokumenti v bazah
podatkov,
– vodenje evidence obravnavanih oziroma sprejetih zadev na seji delovnega telesa,
– vodenje evidence o prisotnosti poslancev na seji delovnega telesa,
– pisanje, urejanje in obdelava besedil
in dokumentov.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– V. stopnja izobrazbe upravno-administrativne ali ekonomske smeri (referent)
oziroma VI. stopnja izobrazbe družboslovne
smeri (višji referent),
– strokovni upravni izpit,
– nižji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
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– fotokopijo dokazila o zahtevani izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o nižjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
2. Pripravnika – svetovalca za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Oddelku za pripravo in izvedbo sej
DZ ter delovnih teles.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo dokazila o zahtevani izobrazbi,
– izjavo kandidata ali fotokopijo potrdila
o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– izjavo kandidata ali fotokopijo potrdila krajevno pristojnega sodišča o tem, da
zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja tujega jezika.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
in s polnim delovnim časom, delo pa bo
opravljal v uradnih prostorih organa.
V oba izbirna postopka bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo predložili vsa
zahtevana dokazila in bodo na podlagi teh
izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranima kandidatoma bo izdan in vročen sklep
o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo
z izbranima kandidatoma sklenila pogodba
o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeni prosti delovni
mesti pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636,
1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN
– referent« oziroma »Prijava na JN – pripravnik« v 8 dneh od dneva objave. Za
dodatne informacije o izvedbi obeh javnih natečajev je dosegljiva Sonja Nahtigal,
vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na
tel. 01/478-94-66.
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Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija,
Državni zbor
Št. 1100-55-56/2006-01072-06 Ob-26203/06
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 Davčnem uradu Brežice:
1. višji/-a davčni/-a inšpektor/-ica v oddelku za davčno inšpiciranje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a davčni/-a inšpektor/-ica III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
inšpektorja,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Kratek opis nalog:
– vodenje davčnega postopka in opravljanje najzahtevnejših inšpekcijskih pregledov,
– analiza računovodskih izkazov in priprava profila davčnega zavezanca za potrebe davčnega inšpiciranja,
– pregledovanje poslovnih knjig in preverjanje poslovanja.
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Na Davčnem uradu Celje:
2. vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka v referatu za odmero in kontrolo
samostojnih podjetnikov I
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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– vodenje referata,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz
ter planov za izvajanje davčnih izvršb, informacij in poročil,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Posebni strokovni izpit za davčnega inšpektorja lahko opravi kandidat/-ka v enem
letu od imenovanju v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje

prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi 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:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine, iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu.
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:
– pod št. 1: DURS, DU Brežice, Cesta
prvih borcev 39/a, 8250 Brežice,
– pod št. 2: DURS, DU Celje, Aškerčeva
ulica 12, 3000 Celje.
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: Ines Mlakar, tel.
07/462-01-51,
– pod št. 2: Marjanca Mrovlje, tel.
03/422-35-89.
Davčna uprava RS
Št. 110-108/2006
Ob-26216/06
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosta uradniška delovna mesta
v mestni upravi:
V Službi za notranjo revizijo
1. notranji revizor – višji svetovalec
(m/ž) – 2 delovni mesti.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih notranji revizor – višji
svetovalec II in notranji revizor – višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v
nazivu notranji revizor – višji svetovalec II
na lokaciji Mestni trg 15, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba, ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– izpit za državnega notranjega revizorja;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri bodo imeli
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kandidati/ke, ki bodo izkazali reference s
področja dela notranje revizije.
Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnih nalog notranjega revidiranja.
V Oddelku za urbanizem
2. vodja Službe za upravne naloge in
splošne zadeve, ki se opravlja v nazivu
podsekretar (m/ž).
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Poljanska 28, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem, arhitekturne, gradbene ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Zaželjen je opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka, od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika
(angleščine ali nemščine) in usposobljenost
za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje dela
Službe za upravne naloge in splošne zadeve, ki vključuje Odsek za splošne zadeve s
pravnimi nalogami in vodenjem postopkov
javnih naročil, upravnim poslovanjem oddelka ter arhivom prostorskih aktov in Referat
za upravne naloge in lokacijske informacije;
pomoč vodstvu oddelka pri vodenju in opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog s
področja vsebine dela službe.
3. višji svetovalec (m/ž) v Službi za
prostorski razvoj, prostorski red in informatiko, Odsek za prostorski razvoj in
prostorski red.
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo še znanje
enega svetovnega jezika (angleščine ali
nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom.
Okvirna vsebina dela: priprava prostorskih aktov s poudarkom na sistemskem in
idejnem načrtovanju prometnih in komunalnih ureditev.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o pridobljenem nazivu za državnega notranjega revizorja (za
delovno mesto pod točko 1);
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ali pisno izjavo;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ali pisno izjavo.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, v zaprti ovojnici
z označbo ''za javni natečaj'' in z navedbo
delovnega mesta ter zaporedne številke delovnega mesta.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate
bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni
izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Tatjana Krajnik, na tel.
01/306-11-53.
Mestna občina Ljubljana
Ob-26247/06
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi razpisuje
delovno mesto
direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi.
Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom,
poleg tega pa tudi naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– opravljen strokovni izpit za bibliotekarja
oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku
dveh let,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih v javnih zavodih za negospodarsko dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti, pasivno znanje tujega jezika in obvlada osnove računalništva, kar dokazuje v skladu
s 16. členom Statuta Knjižnice Radlje ob
Dravi.
K prijavi mora predložiti program nadaljnjega razvoja knjižnice in njenih enot.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
petih let. Rok za prijavo je 8 dni po objavi
razpisa.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a,
2360 Radlje ob Dravi. Ovojnice je potrebno opremiti z oznako »Ne odpiraj-javni razpis«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Knjižnica Radlje ob Dravi
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Ob-26260/06
Upravna enota Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, 9220 Lendava, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
agronomske, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje jezika madžarske narodne skupnosti na višjem nivoju.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji: Trg ljudske pravice 5, Lendava.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter
pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijavi morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma),
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, 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 ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 5. in 6. alinee prejšnjega odstavka, bo
moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku, predložiti pred
imenovanjem v naziv.
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.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnje-
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vanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Lendava, Kadrovska služba
(z označbo »za javni natečaj – svetovalec« ali
na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si.).
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite
na tel. 02/577-36-11.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Št. 24/06
Ob-26264/06
Svet Knjižnice Brežice na podlagi 20.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Brežice (Ur. l. RS, št. 87/03) in
sklepa Sveta Knjižnice Brežice o postopku
izbora in imenovanja direktorja/direktorice
javnega zavoda Knjižnice Brežice z dne
14. 9. 2006 objavlja razpis za
direktorja/direktorico Knjižnice Brežice.
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo humanistične ali družboslovne smeri,
– imajo opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– imajo najmanj 7 let delovne dobe,
– imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazujejo znanje slovenskega jezika,
– izkazujejo znanje enega svetovnega
jezika,
– imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
vodilnih oziroma vodstvenih delih.
K prijavi morajo kandidati/kandidatke
predložiti program dela knjižnice za mandatno obdobje. Za lažjo pripravo programa so poslovna poročila Knjižnice Brežice za leto 2003, 2004 in 2005 na voljo na
http://www.bre.sik.si.
Mandat direktorja/direktorice Knjižnice
Brežice traja 5 let.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z označbo
''Ne odpiraj - javni razpis: direktor/direktorica
Knjižnice Brežice'' priporočeno na naslov:
Knjižnica Brežice, Svet Knjižnice Brežice,
Trg izgnancev 12b, 8250 Brežice, v roku 15
dni od objave razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 15. 12. 2006.
Knjižnica Brežice
Št. 119-3/2006-66
Ob-26332/06
Upravna enota Ljubljana na podlagi 56.
člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB2)
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
1. referent – matičar v Oddelku za matične zadeve Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se lahko opravlja v nazivu
referent IV.
Delovne naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
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– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil
iz evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– sodelovanje pri sklepanju zakonskih
zvez,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– sprejemanja plačila upravnih storitev.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj srednja izobrazba upravnoadministrativne, ekonomske ali splošne
smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– izpit za matičarja,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja v dveh izmenah
na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v
Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v drugem odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijavi morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– potrdila o opravljenem izpitu za matičarja,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, 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,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz sedme in osme alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre
(z označbo »za javni natečaj – referent-matičar v Oddelku za matične zadeve«), Ada-

mič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na
elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav
je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi internega natečaja na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. Če je prijava
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna,
če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30
dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 264
Ob-26336/06
Javni socialno varstveni zavod Center
za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04UPB1), 37. in 38. členom Statuta Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in sklepa Sveta centra z dne 15. 9.
2006, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1) in
pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno
izobrazbo iz 69. člena tega zakona, 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.
Kandidat/ka mora imeti tudi opravljen
program za vodenje socialno varstvenega
zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o
socialnem varstvu je lahko za direktorja/ico
imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo petih let. Rok za prijavo na razpis je 8
dni po objavi razpisa.
Prijavljeni/e kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v zakonitem roku.
Prijave z vsemi dokazili kandidati/ke pošljejo na naslov: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem, Center
144, 2393 Črna na Koroškem, z oznako »Za
svet centra - javni razpis«.
Javni socialno varstveni zavod
Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem
Št. 106
Ob-26365/06
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljub
ljana, tel. +386(0)1/470-00-50, faks
+386(0)1/423-53-61, razpisuje delovna mesta:
I. vodja območne enote Bled,
II. vodja območne enote Kranj,
III. vodja območne enote Novo mesto,
IV. vodja območne enote Brežice,
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V. vodja območne enote Celje,
VI. vodja območne enote Nazarje,
VII. vodja območne enote Slovenj
Gradec,
VIII. vodja območne enote Maribor,
IX. vodja območne enote Murska Sobota,
X. vodja območne enote Sežana.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri (zaželen magisterij),
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
in triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost.
Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za
zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o upravnem postopku ali spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu po Pravilniku o
pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Ur. l. RS, št. 70/98),
– ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih
izkušnjah na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih), ki bodo potrjevala delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodje območnih enot bodo imenovali
sveti posameznih območnih enot, za dobo
štirih let in so lahko po končanem mandatu ponovno imenovani. Kandidati/ke morajo
pred nastopom funkcije pridobiti pozitivno
soglasje direktorja ZGS.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih
izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo pisno
vizijo organiziranja in vodenja dela območne
enote v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, s pripisom »prijava na javni razpis
za delovno mesto vodja OE in navesti ime
območne enote«.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 110-215/2006-31111
Ob-26387/06
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 okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Piranu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 255/2006
Ob-26393/06
Upravna enota Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, 4221 Škofja Loka, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
referent v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu referent IV, v prostorih
Upravne enote Škofja Loka.
Zahtevani pogoji in znanja:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– najmanj srednja izobrazba upravne,
ekonomske, administrativne smeri ali gimnazija,
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka za srednjo izobrazbo.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v drugem odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidate ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na delovnem mestu se vodijo enostavni
upravni postopki s področja sprejemne pisarne in prometa in druge naloge po nalogu
vodje oddelka ali načelnika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razviden čas
trajanja delovnega razmerja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil,
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme
biti starejše od treh mesecev,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
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V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili z obvezno oznako na ovojnici: »za javni natečaj – referent« na naslov: Upravna
enota Škofja Loka, Poljanska. c. 2, 4220
Škofja Loka, ali na elektronski naslov
ue.skofjaloka@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za prijave je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana priporočeno
zadnji dan razpisnega roka.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil, razgovora s kandidati ter
s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem
kandidatovega znanja. Vloge, ki ne bodo
popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri oziroma neizbiri bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom ter 3-mesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 04/511-24-39, Maruša Bizovičar.
V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Upravna enota Škofja Loka
Št. 515/06
Ob-26409/06
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02), 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 1-2/04) minister
za kulturo objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktorja javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Nova Gorica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo umetniške, humanistične ali družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje v
poslovnem in v umetniškem vodenju;
– poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča;
– poznavanje domače in tuje dramatike
ter gledališča doma in po svetu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– strateški načrt razvoja zavoda za obdobje petih letih;
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o višjem znanju tujega jezika,
ki se izkazuje s certifikatom, oziroma dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem
študiju, oziroma dokazilom, da se je šolal v
tujem jeziku;
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– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Minister za kulturo bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda imenoval za direktorja zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Razpis – direktor – Slovensko narodno gledališče Nova Gorica« v
15 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije dajeta ga. Berčon, tel. 01/369-59-33 in Milena Knapič, tel.
01/396-59-30, vsak delovni dan od 11. do
14. ure.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 103-03/06-1
Ob-26413/06
V skladu z določili 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU; Ur. l. RS, št.
32/06-UPB-2) župan Občine Beltinci objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
svetovalec za stranke v občinski upravi Občine Beltinci.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu: svetovalec
III, II, in I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člena ZJU ter naslednje
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba VII. stopnje, družboslovno-ekonomske
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz Zakona o splošnem
upravnem postopku,
– poznavanje dela z računalniškimi orodji,
– aktivno obvladanje uradnega jezika,
– znanje enega svetovnega jezika.
Bistvena vsebina dela:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv z delovnega področja,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– svetovanje in pomoč strankam pri dajanju splošnih informacij o upravnih stvareh,
– sprejem vlog strank,
– skrb za aktualnost obvestil, sporočil in
novitet na oglasni deski,
– izvajanje del in nalog pri projektih za
pripravo na razne razpise,
– ažuriranje obvestil in sporočil na internetnih straneh občine,
– opravljanje drugih del in nalog podobne zahtevnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi (di
plome),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od treh mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti v skladu z 89. členom Zakona o
javnih uslužbencih najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv, sicer mu po zakonu
preneha delovno razmerje.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom (40 ur), delo bo opravljal
na sedežu Občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, z označbo: »za javni
natečaj – svetovalec za stranke v občinski
upravi Občine Beltinci.« Rok za prijavo je
8 dni in začne teči naslednji dan po objavi
javnega natečaja.
O izbiri kandidata bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo s
kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/541-35-39.
Občina Beltinci
Št.l 520/06
Ob-26495/06
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 35. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94
odl. US: U-I-104/92, 8/96) in 9. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni
muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03)
minister za kulturo objavlja javni razpis za
delovno mesto
direktorja javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višja raven znanja enega svetovnega
jezika in osnovna raven znanja drugega
svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o višjem znanju enega tujega
jezika, ki se izkazuje s certifikatom, oziroma
dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz
tujega jezika na dodiplomskem univerzite-

tnem študiju, oziroma dokazilom, da se je
šolal v tujem jeziku;
– dokazilo o osnovnem znanju drugega
tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o
jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s
potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih
ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz
katerega je razvidno, da je bil kot predmet
tuj jezik (fotokopija spričevala);
– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Minister za kulturo bo izbranega kandidata po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda imenoval za direktorja zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Razpis – direktor – Prirodoslovni muzej Slovenije« v 15 dneh po
objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije dajeta ga. Berčon, tel. 01/369-59-33 in Milena Knapič, tel.
01/396-59-30 vsak delovni dan od 11. do
14. ure.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo

Druge objave
Št. 510/06
Ob-26366/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Maistrova 10 (v nadaljevanju:
najemodajalec), na podlagi 60. člena v povezavi s 44. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) razpisuje
javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Najemodajalec: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Maistrova
10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet najema: oddaja nepremičnin
kulturnega spomenika na parc. št.: parc.
št. 4/3.S stavbišče v izmeri 3546 m2; parc.
št. 1/34 sadovnjak v izmeri 16820 m2; parc.
št. 1/7 travnik v izmeri 7733 m2; parc. št.
9 funkcionalni objekt v izmeri 334 m2, vse
vpisane v vl. št. 259 k.o. Dolane, ki v naravi
predstavljajo grad Borl ter travnik in sadovnjak na južnem pobočju grajskega griča.
Skupna neto površina prostorov v gradu
znaša 4115,85 m2.
3. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo.
4. Minimalna najemnina in čas trajanja
najema: najemnina za objekt iz 2. točke
javne ponudbe znaša najmanj 150,000.000
SIT, za dobo 25 let z možnostjo podalj
šanja.
5. Način in rok plačila najemnine: celotna najemnina se izrazi v obliki investicijskih
vlaganj v obnovo gradu. Obdobje najema
se razdeli v tri faze (5+5+15 let). Najmanj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
150,000.000 SIT mora najemnik vložiti v
prvih 5 letih najema. Vlaganja potekajo v
skladu z razvojnim programom, ki ga predloži ponudnik in vsebuje načrt investicij ter
terminski plan izvedbe investicij. Roki za
izvedbo investicij po terminskem planu so
bistvena sestavina pogodbe.
6. Ponudba: ponudba mora vsebovati:
– obrazec ponudbe;
– podatke o ponudniku;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz naslednje točke.
7. Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati:
– ponudnik je lahko pravna oseba, samostojni podjetnik ali samostojni ustvarjalec na področju kulture. Ponudnik mora biti
bodisi ustrezno registriran za opravljanje
kulturne, turistične, gostinske ali športne
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti bodisi vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu RS za
kulturo ali v podobno evidenco, ki jo vodi
druga država; dokazilo: izpisek iz sodnega
registra ali izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije, izpisek iz evidence, ki jo vodi
tuja država;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek, katerega
namen ali posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja, v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež (velja samo za
pravne osebe in samostojne podjetnike);
dokazilo: potrdilo sodišča ali drugega pristojnega organa države, v kateri ima ponudnik sedež;
– ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javne ponudbe ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano s njegovim poslovanjem ali v
zvezi s podkupovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javne ponudbe;
dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi z njegovim poslovanjem; dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji; dokazilo: potrdilo
davčnega ali drugega pristojnega organa
države, kjer ima ponudnik sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež (ponudnik s sedežem
v tujini, mora predložiti še potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati);
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne ponudbe, kolikor je za opravljanje take dejavnosti
posebno dovoljenje zahtevano s posebnim
zakonom; dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javne ponudbe, kadar gre za
dejavnost, za katero je dovoljenje zahtevano
s posebnim zakonom;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svo-

jih transakcijskih računov; dokazilo: obrazec
BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, da ponudnikov račun v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran (če ima ponudnik odprtih več TRR, predloži potrdila vseh
bank). Zaželeno je, da ponudniki predložijo
seznam vseh bank in številko računov, odprtih pri teh bankah;
– ponudnik mora za obdobje 2001–2006
izkazati vsaj dve referenci s področja vodenja in opravljanja kulturne, gostinske,
turistične ali športne dejavnosti; dokazilo:
seznam referenc na obrazcu razpisne dokumentacije, skupaj s potrdili referenčnih
naročnikov na obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– ponudnik oziroma njegov zastopnik
prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov
z vsemi možnimi posledicami; dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati na vseh straneh, žigosati in
podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja
z vzorcem pogodbe; dokazilo: vzorec pogodbe.
8. Uporaba objekta: ponudnik ima pravico najeti objekt uporabljati za opravljanje
kulturne, turistične, gostinske ali športne dejavnosti. Ponudnik v najetem objektu nima
pravice opravljati drugih dejavnosti oziroma
mora za opravljanje le-teh pridobil predhodno soglasje najemodajalca. Ponudnik
mora v javno dostopnih prostorih objekta
brezplačno, to je zgolj proti plačilu obratovalnih stroškov, omogočil izvajanje različnih
kulturnih in družabnih prireditev ter predstavitvenih dejavnosti za potrebe krajev v
okolici objekta ter obisk turistov oziroma druge dogodke, obiske in podobno. Med javno
dostopne prostore sodijo najmanj naslednji:
– notranje in zunanje dvorišče; – razgledna terasa; – kapela s poročno dvorano;
– viteška dvorana; – prostor z etnografsko
zbirko.
9. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ponudnik mora v 5
delovnih dneh po podpisu pogodbe najemodajalcu predložiti nepreklicno brezpogojno
bančno garancijo za pravilno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv, v višini 30,000.000 SIT.
Garancija mora veljati najmanj 5 let in 6
mesecev od dneva predložitve. Če je v razvojnem programu predvideno investiranje
tudi v nadaljnjih letih najema, mora ponudnik najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti predhodne garancije predložiti novo
bančno garancijo v višini 10% od skupne
vrednosti investicij, predvidenih v posamezni fazi najema.
10. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Najemodajalec bo oddal predmetne nepremičnine najboljšemu ponudniku na podlagi naslednjih meril:
I. Višina najemnine (minimalna najemnina je 150,000.000 SIT za obdobje 25 let):
– zagotovitev najemnine do vključno
10% nad minimalno najemnino (10 točk),
– zagotovitev najemnine nad 10% do
vključno 30% nad minimalno najemnino (20
točk),
– zagotovitev najemnine nad 30% do
vključno 50% nad minimalno najemnino (30
točk),
– zagotovitev najemnine nad 50% nad
minimalno najemnino (40 točk).
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II. Dinamika predvidenih investicij:
– celotna vrednost najemnine investirana v obdobju prvih 5 let (10 točk),
– celotna vrednost najemnine investirana v obdobju prvih 10 let (5 točk).
III. Skladnost s spomeniškovarstvenimi
zahtevami:
– za vsak dodaten javnosti dostopen
prostor v gradu (poleg obvezno dostopnih
prostorov, opisanih v točki 7) 1 točko (skupaj
največ 10 točk).
IV. Povečanje razvojnih možnosti kraja:
– za vsako novo sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas v
obdobju najema 2 točki (skupaj največ 20
točk);
– omogočanje odplačne ali neodplačne
uporabe posameznih prostorov v gradu zaradi predstavitve krajevnih posebnosti, npr.
lokalna etnografska zbirka, vinoteka lokalnih
vinarjev, turistično društvo, konjeniško društvo ipd., za vsak tak prostor 2 točki, skupaj
največ (20 točk).
Ministrstvo za kulturo bo za namen izbora
ekonomsko najugodnejše ponudbe upoštevalo le vlaganja, ki so v razvojnem programu
predvidena kot dejansko vplačana sredstva
za dokončanje in usposobitev nepremičnin,
ki so predmet te javne ponudbe.
11. Dokumentacija
Podrobnejši pogoji so razvidni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo
lahko ponudniki zahtevajo od dneva objave
v Uradnem listu RS do roka za oddajo ponudb. Dokumentacijo je mogoče prevzeti
vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Andrej
Breznik, soba 219, tel. +386/1/369-59-03,
e-pošta: andrej.breznik@gov.si. Najemodajalec po potrebi pošlje razpisno dokumentacijo po pošti.
Dokumentacija je brezplačna.
Ponudniki sami nosijo vse stroške s pripravo ponudbe.
12. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki se oddajo v najem, je obvezen za
vse ponudnike. Najemodajalec bo organiziral ogled za vse ponudnike dne 20. 10. 2006
ob 11. uri na lokaciji grad Borl, Dolane 1,
2282 Dolane. Za ponudnike, ki se iz objektivnih razlogov tega dne ogleda ne bodo
mogli udeležiti, bo najemodajalec naknadno
organiziral dodaten ogled.
13. Predložitev ponudb: ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na predpisanih
obrazcih iz dokumentacije. Ponudniki jih lahko oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno pri vložišču na naslovu najemodajalca: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana. Najemodajalec bo upošteval
samo tiste ponudbe, ki bodo prispele (ne
glede na pravila poštnega teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno dne 15. 11.
2006 do 12. ure.
14. Rok veljavnosti ponudb: ponudba
mora veljati najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb iz prejšnje točke. Ponudba,
v kateri bo naveden krajši rok veljavnosti, bo
izločena kot nepravilna.
15. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11.
2006 ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, velika
sejna soba v II. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji izročiti
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pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja komisiji predložiti na vpogled
dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni
organ.
16. Najemodajalec si pridružuje pravico,
da lahko postopek oddaje v najem do sklenitve pravnega posla ustavi in ne izbere
nobenega ponudnika.
17. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 30 dneh po roku izbire ponudb.
Ministrstvo za kulturo
Št. 011-23/2005

Ob-26482/06

Javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem
na razpis za točko osveščanja v okviru
razpisa komunitarnega programa
Varnejši internet plus
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks
01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/, e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska
točka komunitarnega programa Varnejši internet plus skrbi za koordinacijo aktivnosti
na področju, ki ga pokriva program Varnejši
internet plus. Cilji programa Varnejši internet plus so razdeljeni v štiri akcijske linije,
in sicer:
– usposobiti starše, učitelje in otroke za
varno uporabo interneta,
– boj proti nelegalnim in škodljivim vsebinam na internetu,
– promocija varnejšega dela in uporabe
interneta,
– dvigovanje zavesti o nevarnostih in načinih varne rabe interneta.
Evropska unija namenja sredstva za
vzpostavitev vozlišč oziroma točk za osveščanje, ki bodo izvajale dejavnosti in programe osveščanja za varnejšo uporabo interneta in novih spletnih tehnologij v tesnem
sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. EU
omogoča sofinanciranje 50% vzpostavitve
in delovanja takšnih točk v okviru programa
Varnejši internet plus skozi četrto akcijsko linijo programa, katerega razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm.)
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki
so na voljo skozi komunitarne programe EU
ter zagotovitve delovanja vozlišč oziroma
točk osveščanja za promocijo varne uporabe interneta in novih spletnih tehnologij
predvsem za otroke in mladostnike, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim pozivom in upoštevanjem
načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati slovensko prijavo na razpis
za točko osveščanja v okviru četrte akcijske
linije komunitarnega programa Varnejši internet plus.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo posameznim prijaviteljem
oziroma konzorciju prijaviteljev na razpis
za točko osveščanja v okviru komunitarnega programa Varnejši internet plus izda-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lo pismo o nameri, ki je eden od pogojev
za popolno prijavo na razpis, objavljen na
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm.).
Do koriščenja sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, bo
upravičen samo tisti posamezni prijavitelj
oziroma konzorcij prijaviteljev, ki bo izbran
na razpisu za točko osveščanja v okviru
komunitarnega programa Varnejši internet
plus. V primeru, da bo izbranih več prijaviteljev iz Republike Slovenije, bo Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
sofinanciralo le tistega, ki bo pri izbiri na
razpisu EU najbolje ocenjen.
b) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da
bo predložil osnutek programa in planiranih
aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila za
pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo izda za prijavo na razpis EU.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
so na voljo na proračunski postavki 5677
(Članarine v mednarodnih in medvladnih organizacijah), Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za leto 2007.
4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri in sestava
zaprosila:
a) Rok za predložitev zaprosila: zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski
poštni naslov: radovan.pajntar@gov.si, najpozneje do 26. 9. 2006, do 12. ure, ne glede
na način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).
b) Sestava zaprosila: v zaprosilu mora
biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji
v primeru, da je prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr. prostori, oprema) vložki
v projekt. V zaprosilu mora biti izjava, da se
bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev
prijavil na razpis za točke osveščanja v okviru razpisa programa Varnejši internet plus v
letu 2006 skladno z razpisno dokumentacijo,
ki je na voljo na spletni strani programa Varnejši internet plus: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri
Konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za
pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 3
delovnih dni od preteka roka za predložitev
zaprosila.
Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo
obravnavana.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 08/06
Ob-25985/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Oliver Kljajić, z dnem 1. 9. 2006.
Odvetniška pisarna: Veliki trg 10, 6310
Izola.

Bojana Škrk Gabrijelčič, z dnem 2. 9.
2006.
Odvetniška pisarna: Cigaletova 7, 1000
Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbriše:
Peter Osolnik, odvetnik iz Škofje Loke, z
dnem 31. 8. 2006.
Prevzemnik: odvetnik Tomaž Osolnik,
Poljanska cesta 4, 4220 Škofja Loka.
III. Preselitve:
Stojan Zdolšek, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 23. 8. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva
cesta 5, 1000 Ljubljana.
Barbka Zdolšek, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 23. 8. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva
cesta 5, 1000 Ljubljana.
Irena Jurca, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 23. 8. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva
cesta 5, 1000 Ljubljana.
Tomaž Čad odvetnik iz Ljubljane, z dnem
1. 9. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Miklošičeva cesta
20, 1000 Ljubljana.
Breda Kovač, odvetnica iz Žalca, preseli
sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica talcev 1/a, 3310 Žalec.
Dušan Tanko, odvetnik iz Celja, preseli
sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Linhartova 18, 3000 Celje.
Marjan Feguš, odvetnik iz Celja, z dnem
21. 8. 2006 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Prešernova 23a,
3000 Celje.
Boris Štefanec, odvetnik iz Murske Sobote, z dnem 1. 9. 2006 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Sodna
ulica 1, 9000 Murska Sobota.
Samanta Kravanja, odvetnica iz Maribora, z dnem 1. 9. 2006 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Partizanska cesta 5, 2000 Maribor.
Marjeta Šinkovec, odvetnica iz Škofje
Loke, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka.
Andrej Rauter, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 18. 9. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova ulica
7, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Simona Štrajhar iz Kamnika
prične z dnem 1. 10. 2006 opravljati odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetniku
Dušanu Golovrškem na naslovu: Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana.
IV. Odvetniške družbe:
Odvetniška družba Mramor, Sorta, Bilić & Holec o.p. – d.n.o., Ljubljana (odvetnik Gregor Mramor, odvetnik Marko Sorta,
odvetnik Vladimir Bilić in odvetnica Varja
Holec) z dnem 1. 9. 2006 preseli sedež na
novi naslov: Komenskega ulica 4, 1000 Ljub
ljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-26496/06
Javno zbiranje ponudb
za najem površin za izgradnjo objektov
za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na oskrbnih postajah Starine, na
AC odseku Lešnica – Kronovo, na
lokacijah:
a) Starine – sever in
b) Starine – jug

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Na podlagi 3. člena Zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji, Uredbe o
določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo
objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v
upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji in internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem,
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
razpisuje oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na oskrbnih postajah Starine v najem, na AC
odseku Lešnica – Kronovo, na lokacijah: a)
Starine – sever in/ali b) Starine – jug.
Umestitev obojestranskega spremljajočega objekta – oskrbne postaje Starine sever in jug je predvidena v sklopu ureditev
v okviru državnega lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku Lešnica – Kronovo.
Oskrbna postaja Starine je nad krajem Otočec. Na vsaki strani avtoceste (lokacija sever in jug) obsega:
– bencinski servis s točilnimi mesti,
– pritlični gostinski objekt z restavracijo
in bifejem ter trgovino,
– 28 parkirnih mest za osebna vozila, 14
parkirnih mest za kamione in 10 parkirnih
mest za avtobuse,
– prostor za avtodomove,
– prostor za počitek in rekreacijo.
Ponudbe z veljavnostjo 180 dni od datuma, določenega za predložitev ponudb,
morajo biti dane v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo zainteresirani ponudniki, v elektronski obliki, pridobijo z zahtevo
po posredovanju le te na naslov najemodajalca komerciala@dars.si ali po faksu
01/300-99-74.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Površina za izgradnjo objektov za
opravljanje spremljajočih dejavnosti se odda
za dobo 30 let od predaje predmetnega avtocestnega odseka v promet (predvidoma
konec leta 2007) z možnostjo podaljšanja.
2. Ponujena višina najemnina (brez DDV)
za leto 2006, za lokacijo na eni strani avtoceste, ne sme biti nižja od 21,685.155,60 SIT
(90.490,55 EUR) oziroma od 14,374.010,90
SIT (59.981,69 EUR) le za bencinski servis
na eni strani avtoceste.
3. Ponudniki lahko nastopajo samostojno ali kot partner v skupini ponudnikov. Da
pa bi bili upravičeni sodelovati v tem javnem zbiranju ponudb, morajo dokazati svojo
sposobnost za opravljanje dejavnosti, ki se
bodo opravljale na oddanih površinah.
4. Vsak ponudnik lahko predloži le eno
ponudbo, bodisi svojo lastno, bodisi kot partner v ponudbi skupine ponudnikov.
5. Kot sestavni del ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,5 mio SIT.
6. Ponudbe morajo biti predložene do
23. oktobra 2006 do 10. ure, na naslov
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na navedeni naslov, v vložišče, soba št. 107,
1. nadstropje.
7. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja
ponudb.
8. Javno odpiranje ponudb bo 24. oktobra 2006 ob 10. uri, v prostorih najemodajalca, v Ljubljani, Dunajska 7, kletna sejna
soba.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb

komisiji, ki vodi postopek odpiranja ponudb,
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
9. Edino merilo za ocenitev ponudbe, ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa, je višina ponujene najemnine.
10. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: komerciala@dars.si ali po faksu 01/300-99-74.
DARS d.d.
Št. 478-0007/2006
Ob-25984/06
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je nepozidano stavbne zemljišče: parc. št. 2451/44, v
izmeri 1644 m2, katastrske občine Vipava,
na pobočju pod gradom, namenjeno individualni stanovanjski izgradnji. Parcela ni komunalno opremljena, zato jo bo moral kupec
opremiti sam na lastne stroške.
2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa. Ponudniki morajo oddati
ponudbe v zaprti ovojnici na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s
pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine »Pod gradom«.
3. Izklicna cena za prodajo nepremičnin
znaša 6,082.800 SIT.
4. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Vipava, št.
01336-0100014675.
5. Ponudnikom, ki s ponudbo na razpisu
ne bodo uspeli, bo kavcija vrnjena v roku 30
dni po poteku roka za oddajo ponudb.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
O najugodnejšem ponudniku bo odločala
Komisija za vodenje in nadzor postopkov
prodaje premoženja, ki jo je imenoval župan
Občine Vipava.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje točne podatke (ime, priimek,
naslov, davčno številko, št. transakcijskega
računa in naslov banke za vračilo vplačane
kavcije;
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o
državljanstvu, priglasitveni list (samostojni
podjetniki), izpis iz sodnega registra (pravne osebe) in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe);
– potrdilo o plačani kavciji.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
9. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe (znesek kavcije se všteje v kupnino).
10. Predpisane davčne dajatve na promet z nepremičninami in stroške v zvezi z
vpisom v zemljiško knjigo plača kupec.
11. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
12. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na Občinski upravi Občine Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, tel. 05/364-34-14 (kontaktna
oseba: tajnik občine Jože Papež). Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi.
Občina Vipava
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Št. 478-90/2006(2513)
Ob-26271/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 37. člena
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št.
40/99 in 1/02) ter sklepov Občinskega sveta
Občine Šentjur od št. 478-26/2006-2513-LII.
do št. 478-26/2006-2513-LV. z dne 27. 7.
2006, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 9 v izmeri 24,70 m² v
prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Dramlje 9b, Dramlje, za izklicno ceno:
5,000.000 SIT.
2. Stanovanje št. 3 v izmeri 67,85 m² v
pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu
Ponikva 33, Ponikva, vpisanem v zemljiško
knjižnem podvložku št. E 1 B/IV k.o. Ponikva, za izklicno ceno: 10,861.000 SIT.
3. Stanovanje št. 11 v izmeri 60,05 m²,
v tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ponikva 48a, Ponikva, vpisanem v
zemljiškoknjižnem podvložku št. 661/14 k.o.
Ponikva pod oznako 11.E, za izklicno ceno:
9,310.000 SIT.
4. Stanovanje v izmeri 69,55 m² v stanovanjski stavbi na naslovu Loka 116, Loka pri
Žusmu, stoječi na parc. štev. 978/35 stanov.
stavba v izmeri 43 m² in travnik v izmeri 182
m², vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št.
330 k.o. Loka pri Žusmu in zunanja drvarnica stoječa na parc. št. 978/29 gospodarsko
poslopje v izmeri 9 m², vpisani v vl. štev.
82 k.o. Loka pri Žusmu, za izklicno ceno:
5,602.000 SIT.
Vsa predmetna stanovanja so obremenjena z najemnimi razmerji. V izhodiščno
vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10%
izklicne vrednosti posamezne nepremičnine
na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, se kavcija brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se kavcija vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne

Stran

7556 /

Št.

98 / 22. 9. 2006

sme biti starejši od 30 dni in ID št. za DDV
za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
7. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan
s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IV. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Ponudbe se bodo sprejemale od objave
javne ponudbe do vključno 9. 10. 2006 do
12. ure. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov
do vključno 9. 10. 2006 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 9. 10. 2006 ob 14.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič),
v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-26491/06
Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, na podlagi Uredbe o pridobiva
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Sklepa Občinskega sveta
Občine Markovci z dne 6. 4. 2006 in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 15/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nepremičnine:
a) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci, pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine
59,85 m2, zasedeno z najemnikom, brez
lastnih vlaganj in se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Markovci 33a,
2281 Markovci po ocenjeni vrednosti stanovanja 5,075.000 SIT oziroma 21.177.60
€, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba
d.o.o. iz Ptuja;
b) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci, pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine
59,85 m2, zasedeno z najemnikom z minimalnim lastnim vlaganjem in se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe, na
naslovu Markovci 33a, 2281 Markovci, po
ocenjeni vrednosti stanovanja 5,075.000
SIT oziroma 21.177.60 €, ki jo je izdelala
Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja.
Naložba najemnika je ocenjena na 100.000
SIT oziroma na 417,29 €, ki se najemniku
v primeru nakupa stanovanja prizna, kolikor ni strošek že povrnjen z zmanjšano
najemnino;
c) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci,
pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine 59,85 m2, zasedeno z najemnikom
z manjšim lastnim vložkom in se nahaja
v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu
Markovci 33a, 2281 Markovci, po ocenjeni
vrednosti stanovanja 5,075.000 SIT oziroma
21.177.60 €, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja. Naložba najemnika je ocenjena na 800.000 SIT oziroma
na 3.338,34 €, ki se najemniku v primeru
nakupa stanovanja prizna, kolikor ni strošek
že povrnjen z zmanjšano najemnino;
d) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci,
pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine 31,75 m2, zasedeno z najemnikom,
brez lastnih vlaganj in se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Markovci 33a, 2281 Markovci, po ocenjeni
vrednosti stanovanja 2,775.000 SIT oziroma
11.579,87 €, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja.
2. Cena: višina ponujene cene ne sme
biti nižja od ocenjene vrednosti posamezne
nepremičnine.
3. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 20. oktobra 2006 na naslov Občin-

ska uprava Občine Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Osebno prinešene ponudbe je potrebno do navedenega
datuma oddati v tajništvo Občinske uprave
Občine Markovci, Markovci 43, najkasneje
do 12. 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.
4. Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Neuspešnemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Občine Markovci.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine
za posamezno stanovanje.
– Pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
popolnih ponudb je najkasneje do 20. oktobra 2006 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo 24. oktobra 2006 ob 9. uri v sejni
sobi Občine Markovci, v Markovcih 43.
6. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo
odločal župan Občine Markovci. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
sta dve ali več ponudb, ki bi bile najugodnejše, enake, ima prednost pri nakupu tisti ponudnik, ki bo na kasnejšem pogajanju ponudil najvišjo ceno. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico, če na kasnejšem pogajanju ponudi ceno enako najvišji ponujeni. Z
uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
8. Stanovanja se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižba lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Občina Markovci lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Prav tako si prodaja-
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lec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
11. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe
so dostopni na Občinski upravi Občine Markovci na tel. 02/788-88-80, kontaktna oseba
g. Kolenko.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Markovci
Ob-26333/06
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Kopru, opr. št. St 65/2001 z dne
5. 9. 2006, stečajni upravitelj dolžnika SECOM d.o.o. Sežana – v stečaju objavlja
poziv
za prodajo nepremičnin in premičnin
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
a) nepremičnine: parc. št. 6436/1, stanovanjska stavba površine 117 m2 in dvorišče
površine 336 m2 ter parc. št. 6436/3, dvorišče površine 24 m2, obe vl. 2497, k.o. Sežana, v naravi poslovni objekt z zemljiščem,
Kolodvorska 3, Sežana;
b) premičnine: pisarniška in druga oprema, ki je razvidna v “Spisku osnovnih sredstev SECOM d.o.o. Sežana – v stečaju, z
dne 15. 8. 2004” in je na ogled pri stečajnem
upravitelju.
Nepremičnini pod a) in premičnine pod
b) se prodajo kot celota po najnižji prodajni
ceni 60,000.000 SIT.
V njej je vrednost nepremičnin 98,42%,
vrednost premičnin pa 1,58%. Cena je brez
davka.
Nepremičnini sta obremenjeni s hipoteko, ki se po plačilu kupnine na podlagi listine stečajnega senata izbriše iz zemljiške
knjige.
2. Prodajni pogoji:
– rok za zbiranje ponudb je do vključno
30. 9. 2006;
– pisne ponudbe je treba poslati s priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici,
s pripisom “SECOM St 65/2001 – prodaja z
zbiranjem ponudb – Ne odpiraj”, na naslov
Okrožnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul.
9, 6000 Koper;
– vsak ponudnik mora pred potekom
roka za oddajo ponudbe položiti varščino
v višini 6,000.000 SIT na poslovni račun
SECOM d.o.o. Sežana – v stečaju, pri SKB
banki d.d., št. 03135-1000306229, z oznako
“varščina SECOM St 65/2001”. Varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v kupnino,
drugim pa vrnjena v 5 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje;
– pisna ponudba mora vsebovati: ime
in priimek ter naslov kupca oziroma firmo
in sedež kupca, ponujeni znesek, plačilne
pogoje, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma potrdilo o državljanstvu,
če gre za fizične osebe ter potrdilo o plačilu
varščine;
– prodajamo po načelu videno-kupljeno;
– ponujena cena za nakup predmeta
prodaje mora biti najmanj enaka najnižji
prodajni ceni;
– pogodba se sklene s ponudnikom, ki
bo ponudil najvišjo ceno; če več ponudnikov ponudi isto ceno, ima prednost tisti, ki
ponudi krajši rok plačila, če pa več ponudnikov ponudi isto ceno in isti rok plačila, se
prodaja ponovi;

– odpiranje pisnih ponudb bo 3. 10. 2006
ob 9. uri na Okrožnem sodišču v Kopru, v
sejni sobi št. 325;
– uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh po prejemu poziva
stečajnega upravitelja k podpisu pogodbe
in plačati kupnino v 15 dneh po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe;
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca;
– izročitev prodanih stvari in prenos lastništva se opravi šele po celotnem plačilu
kupnine.
Za vse druge informacije in možnost
ogleda pokličite stečajnega upravitelja na
tel. 05/62-84-625 ali 040/284-625.
Stečajni upravitelj
mag. Miro Benedejčič
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sedežem v Izoli, Plenčičeva 3. Znak stranke sta stilizirana obraza fanta in dekleta
črne barve z modrimi očmi na beli podlagi,
obkrožena s črnim okvirjem na belem polju.
Pod obrazoma je še ime stranke v črni in
beli barvi, obkroženo s črnim okvirjem na
modrem polju.
Kot zastopnica politične stranke Mladi
za Izolo se v register političnih strank vpiše
Kristina Zelić, predsednica stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030086.

Ob-26392/06
Stečajni dolžnik Hidro Koper d.o.o. v stečaju, objavlja
poziv
za informativno zbiranje ponudb za
prodajo terjatve stečajnega dolžnika
Predmet zbiranja ponudb je terjatev, ki
jo prodajalec (stečajni dolžnik) izkazuje do
dolžnika Toncity Pacifik investicije, d.o.o.,
Koper, Ferrarska 14, ki je izkazana s pravnomočno sodno odločbo v postopku prisilne
poravnave nad dolžnikom Okrožnega sodišča v Kopru, St 59/2002.
Terjatev znaša 16,225.887,43 SIT, ki se
obrestuje po Slovenski medbančni obrestni
meri (SMOM) od 13. 12. 2002 dalje in zapade v plačilo 31. 5. 2008. Zanjo je v teku
tudi sedaj prekinjeni izvršilni postopek pred
Okrajnim sodiščem v Kopru.
Predmet ponudbe je odkup terjatve v
celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 15 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”.
Kupec plača morebitne davščine. Terjatev preide na 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 terjatve 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

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-8/2006-2
Ob-26093/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Center za usposabljanje invalidnih otrok »Janka Premrla Vojka« Vipava,
Vojkova ulica 33, 5271 Vipava, katerega
statut je hranjen pod zaporedno številko
22, spremeni ime: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Center za usposabljanje invalidnih otrok
»Janka Premrla Vojka« Vipava – Sviz Slovenije oziroma skrajšano ime: SVIZ Slovenije, Center JPV Vipava.
Št. 101-14/2006-5
Ob-26094/06
1. Temeljni akt – Pravila sindikata delavcev trgovine Slovenije, sindikat družbe S&T Hermes plus d.d., s skrajšanim
imenom Sindikat družbe S&T Hermes
plus d.d., Leskoškova cesta 6, Ljub
ljana, se z dnem 31. 7. 2006 hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 144.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah

Št. 101-13/2006-3
Ob-26372/06
Iz evidence sindikatov se z dnem 22. 5.
2006, izbrišejo Pravila Sindikata Podjetja
TD Savinjski magazin d.o.o. Žalec, Šlandrov trg 35, Žalec, ki je bil vpisan v evidenco statutov pri RS Upravni enoti Žalec, pod
zap. št. 34.

Št. 2153-53/2006/5
Ob-26228/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 69 vpiše politična stranka
Mladi za Izolo, s kratico imena MZI ter s

Št. 024-1/2006
Ob-26391/06
1. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Osnovne šole Rovte, Rovte 90A, 1373
Rovte, sprejeta na prvem sestanku članic
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in članov Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije na Osnovni šoli
Rovte dne 9. 6. 2006, se hranijo pri Upravni
enoti Logatec. Pravila so vpisana v evidenco statutov in pravil sindikatov pod številko
16, dne 14. 7. 2006.
2. Pri izdaji te odločbe niso nastali posebni stroški.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-84/2006-4
Ob-25999/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
11. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb American & Efird International, B.V., Schouwburgplein 30 – 34,
3012 CI Rotterdam, Nizozemska (v nadaljevanju A&E Int'I), in TSP Tovarna
sukancev in trakov, d.d., Meljska cesta
74, 2000 Maribor (v nadaljevanju: TSP),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe
TSP s strani družbe A&E Int'I preko nakupa
vrednostnih papirjev na podlagi pogodbe o
nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-93/2006-3
Ob-26092/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
13. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da priglašena pripojitev
družbe Gradis Ljubljana G1, gradbeno
podjetje, d.d., Letališka cesta 33, Ljub
ljana, družbi Gradis Skupina G, d.d.,
Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.
Družba Gradis skupina G, d.d., je priglasila koncentracijo zaradi nameravane pripojitve družbe Gradis G1, d.d., družbi Gradis skupina G, d.d., na podlagi pogodbe o
pripojitvi. Priglašena transakcija ne pomeni
koncentracije v smislu določila druge alinee
drugega odstavka 11. člena ZPOmK, ampak le statusnopravno preoblikovanje oziroma transakcijo med obvladujočo in odvisno
družbo znotraj že obstoječe ekonomske celote. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinsko skladnosti priglašene koncentracije s
pravili konkurence, zato je skladu z drugim
odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo
o ugotovitvi, da transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Št. 306-90/2006-3
Ob-26229/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 14. 9.
2006 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da priglašena transakcija pridobitve večinskega
kapitalskega deleža v družbi Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4,
1000 Ljubljana, s strani družbe DZS MEDIJI, upravljanje holdingov, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, ni podrejena
določbam ZPOmK.
V priglašeni transakciji gre za prenos večinskega lastniškega deleža v družbi Dnevnik, d.d. z družbe DZS, d.d. na hčerinsko
družbo DZS MEDIJI, d.o.o., ki je v 100%
lasti družbe DZS, d.d.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da
gre v primeru obravnavane transakcije za
prenos večinskega lastništva znotraj skupine družb, ki tvorijo zaokroženo ekonomsko
celoto, zaradi česar priglašena transakcija
ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS
za varstvo konkurence
Št. 306-92/2006-5
Ob-26374/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 14. 9. 2006
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
99/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena
koncentracija podjetij OBI trgovina z materiali za gradnjo in dom d.o.o., Tivolska 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, in OBI
trgovine – pred izvedbo koncentracije
dela podjetja MG Market d.o.o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, Slovenija,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija v smislu 2. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK s področja trgovine na drobno s proizvodi »sam svoj
mojster« naj bi nastala z izločitvijo štirih
OBI trgovin kot dela dejavnosti družbe MG
Market iz te družbe in z njihovim prenosom
na družbo OBI d.o.o., ki bo z obravnavano
transakcijo nad OBI trgovinami pridobila
odločilni vpliv. Po izvedeni koncentraciji
bo OBI skupina v Sloveniji namesto preko
franšize poslovala preko svoje povezane
družbe OBI d.o.o.
Urad je ugotovil, da v primeru priglašene
koncentracije nevarnost ustvarjanja oziroma
krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje ali onemogočanje
učinkovite konkurence, ne obstaja. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-26373/06
Ime medija: vecer.si.
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d.
Odgovorni urednik: Božidar Zorko.

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-26236/06
Osnovni kapital družbe Treibacher Auermet, d.o.o., ki znaša po povečanju iz
sredstev družbe po bilanci za leto 2005
430,790.343,76 SIT se zmanjša po rednem
postopku zmanjšanja osnovnega kapitala.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je precenjena vrednost sredstev družbe in glede na to, da je dejavnost družbe
ožja, ni potrebno zagotavljati tako visokega
osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe,
ki znaša 430,790.343,76 SIT, se zmanjša za
380,790.343,76 SIT in znaša 50,000.000
SIT.
Edini družbenik ima tako po rednem postopku zmanjšanja osnovnega kapaitala v
družbi en osnovni delež v višini 50,000.000
SIT, ki je enak osnovnemu kapitalu družbe.
Treibacher Auermet d.o.o.

Razširitev dnevnega reda
Ob-26599/06
Uprava družbe Teol Kemična industrija,
d.d., Ljubljana, Tovarniška 48, na podlagi
296. in 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja razširitev
dnevnega reda 11. skupščine delničarjev
družbe Teol Kemična industrija, d.d., Ljub
ljana, ki bo dne 20. 10. 2006, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006
in v časopisu Finance dne 18. 9. 2006, na
zahtevo delničarja družbe Orka d.o.o., kot
98,98% imetnika delnic družbe Teol Kemična industrija, d.d., Ljubljana, ki na podlagi
določil prvega odstavka 298. člena ZGD-1
zahteva, da se dnevni red 11. skupščine
delničarjev, sklicane za dne 20. 10. 2006
razširi z novo dodatno točko dnevnega
reda, ki glasi:
3. Vključitev družbe Teol Kemična industrija, d.d., Ljubljana v družbo Orka d.o.o.
»Družba Teol Kemična industrija, d.d.,
Ljubljana se vključi v družbo Orka Podjetje
za trgovino in storitve d.o.o.. Izstopajočim
delničarjem se zagotovi denarna odpravnina v znesku 318 SIT za vsako eno delnico družbe Teol Kemična industrija, d.d.,
Ljubljana, ki se v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodijo
z oznako TEOR, v roku 30 dni po vpisu
vključitve v sodni register in pod pogojem,
da izstopajoči delničarji (vključene družbe)
sporočijo vse podatke, potrebne za izplačilo. Od dne objave vpisa vključitve dalje, se
ponujena denarna plačila obrestujejo po
letni obrestni meri 5%, na linearen način,
pri čemer morajo delničarji sporočiti vse
podatke, ki jih glavna družba potrebuje za
izvedbo izplačil. Sklep o vključitvi prijavi za
vpis v sodni register uprava družbe Teol
Kemična industrija, d.d., Ljubljana z navedbo glavne družbe Orka Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.; MŠ 5445027. Delničarji
družbe, ki se ne strinjajo z obliko, primernostjo ali načinom ponujene odpravnine
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imajo v skladu z določbami ZGD-1 pravico,
da predlagajo, da o tem odloča pristojno
sodišče.«.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
Teol Kemična industrija, d.d., Ljubljana,
uprava družbe
Danijel Šumej

Sklici skupščin
Ob-26085/06
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d. Kranj, Savska c.
46, uprava družbe vabi delničarje na
8. redno sejo skupščine
družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d.,
Kranj,
ki bo v četrtek, dne 26. 10. 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Kranju, Savska c.
46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Bojana Misjak in preštevalki
glasov Irena Maselj in Petra Goljat. Seji bo
prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter.
3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005, seznanitev s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
Zvezda d.d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto
2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Skupščina družbe Zvezda d.d. se
seznani s predstavitvijo revidiranega letnega poročila družbe za leto 2005. Skupščina
se seznani s poročilom nadzornega sveta
družbe Zvezda d.d. o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
4.1. O uporabi bilančnega dobička v višini 24,713.794,25 SIT, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4.2. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v
letu 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic, razširitev dejavnosti ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
5.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic družbe, tako da se 187.000
delnic, z nominalnim zneskom 1.000 SIT,
spremeni v 187.000 kosovnih delnic.
5.2. Dejavnost družbe se razširi s sledečima dejavnostma:
DL/33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
G/51.460 Trgovina na debelo s far
macevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki.

5.3. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
5.4. Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe. Skupščina pooblašča direktorja, da
podpiše čistopis statuta družbe.
6. Uskladitev z eurom
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe eura
kot nacionalne valute, v statutu določene
zneske osnovnega kapitala navedene v tolarjih, preračuna v eure, po tečaju zamenjave ter uskladi Statut delniške družbe Zvezda
d.d., tako, da se bo osnovni kapital glasil v
eurih v ustrezni višini. Nadzori svet je prav
tako pooblaščen, da spremembo prijavi za
vpis v sodni register.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
8.1. Za revizorja poslovanja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje Constantia
plus d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Prijava in udeležba na skupščini
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v centralnem registru pri
KDD, po stanju zadnjega dne prijavnega
roka od dneva objave.
– Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu direktorja vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
– Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Kranj
uprava družbe
Ob-26086/06
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
15. sejo skupščine
ki bo dne 8. 11. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje 2
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja
za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi
sklepčnost.
3. Uvedba kosovnih delnic:
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep:
Delnice družbe se preoblikujejo v kosovne delnice, in sicer se:
– vsaka navadna prosto prenosljiva
imenska delnica z nominalno vrednostjo
5.000 SIT nadomesti s petimi navadnimi
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prosto prenosljivimi imenskimi kosovnimi
delnicami;
– vsaka imenska prednostna delnica z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT za upravo
nadomesti z eno imensko prednostno kosovno delnico za upravo in
– vsaka imenska prednostna delnica z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT za nadzorni
svet nadomesti z eno imensko prednostno
kosovno delnico za nadzorni svet.
4. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu, ki je kot priloga št. 1 sestavni del
tega sklepa.
5. Pooblastilo skupščine nadzornemu
svetu:
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep:
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in v skladu
s tem uskladi besedilo statuta.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu
uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence
naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini
najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13.00 uri
v istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
direktor dr. Rok Rape
Ob-26120/06
Na podlagi določil 6. točke Statuta delniške družbe IMKO Ljubljana, d.d., uprava
družbe sklicuje
12. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.
ki bo dne 23. 10. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana – Črnuče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Gajšek, za preštevalki glasov se izvolita Vera Keber in Alojzija
Zver.
2. Sklepanje o prenehanju mandata članov nazornega sveta družbe, predstavnikov
kapitala in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopnih izjav dosedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala, Srečku Judarju in Matjažu
Vnuku preneha mandat v nadzornem svetu
družbe z dnem sprejema tega sklepa.
2. Skupščina izvoli v nadzorni svet nova
člana, predstavnika kapitala, ki sta:

Stran

7560 /

Št.

98 / 22. 9. 2006

– dr. Andreja Cirman,
– Franc Musar.
Mandat novih članov traja 4 leta od izvolitve.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Vsak nasproten predlog k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti v pisni obliki sporočen upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri v istih prostorih, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe
mag. Zibelnik Primož
Ob-26261/06
Na podlagi 36. točke statuta družbe
Kruh-Pecivo d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
XIII. redno skupščino
delniške družbe Kruh-Pecivo d.d.,
ki bo v torek, dne 24. oktobra 2006, v
prostorih sejne sobe na sedežu uprave
družbe, Ulica Jožice Flander 2, 2000 Maribor, s pričetkom ob 9. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednico skupščine
izvoli Neveno Teo Gorjup in verifikacijska
komisija v sestavi Igor Škrinjar kot predsednik ter Valerija Pirnat in Tinka Črnko kot
preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen.
2. Predlog glavnega delničarja družbe
Kruh-Pecivo d.d. za izključitev manjšinskih
delničarjev iz družbe.
Glavni delničar družbe Kruh-Pecivo d.d.,
Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, družba Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je imetnik
639.601 delnic družbe Kruh-Pecivo d.d., Ul.
Jožice Flander 2, 2000 Maribor, kar predstavlja 97,79% osnovnega kapitala družbe,
skladno z določili 384., 385. in 386. člena
ZGD predlaga skupščini sprejem naslednjih
sklepov:
Predlog sklepa št 2.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je
imetnik 639.601 delnic družbe Kruh-Pecivo
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
kar predstavlja 97,79% osnovnega kapitala
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družbe sklenila, da se 14.439 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
in znaša 1.096 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 Kruh-Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor upravi družbe skladno z
določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1
predložil izjavo banke Nova KBM d.d. 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.
Predlog sklepa št 2.2:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v skladu z določili 387. člena ZGD-1 izvede
vse potrebne aktivnosti za prenos delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe Kruh-Pecivo
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor
in ki so vpisani v delniško knjigo družbe tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
O sklepu pod točkam 1. dnevnega reda
odloča skupščina z večino oddanih glasov.
Za sklep pod točko 2. dnevnega reda pa s
tremi četrtinami pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov v skladu z določili ZGD, ki
vključuje: pisno poročilo glavnega delničarja, poročilo pooblaščenega revizorja, letna
poročila družbe Kruh-Pecivo d.d. za zadnja
tri poslovna leta so na vpogled v informativni
pisarni družbe.
Manjšinske delničarje družbe v skladu z
določili 386. člena Zakona o gospodarskih
družbah obveščamo, da jim je na sedežu
družbe omogočen vpogled v predlog sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo, pisno
poročilo glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje predpostavke za prenos delnic in
primernost višine denarne odpravnine, poročilo pooblaščenega revizorja reviziji primernosti višine denarne odpravnine, letna
poročila družbe Kruh-Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor za zadnja tri
poslovna leta.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 386. člena ZGD-1.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave tega vabila dalje od 10. do 12. ure v informativni
pisarni družbe.
Kruh-Pecivo d.d.
predsednica uprave
Terezija Hlade
članica uprave
Irena Kurent
Ob-26262/06
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mostovna d.d. uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
Mostovna d.d., Verovškova 60, Ljub
ljana,
ki bo v torek, 7. 11. 2006 ob 10. uri v sejni
sobi Nebra d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 18,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Slađana Petrović
in Slavko Celin.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, pisnim poročilom nadzornega sveta
po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2005 ter ji podeljuje
razrešnico.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
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3.1. Na podlagi pisne odstopne izjave z
dne 11. 9. 2006 se razreši člana nadzornega
sveta Ladislava Artnika.
3.2. Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Janjo Holcman Babič, in sicer do konca mandatnega obdobja.
4. Sprememba sedeža družbe, sprememba in dopolnitev statuta družbe v zvezi
z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo
statuta in za preračun zneskov iz tolarjev v
EUR ter sprejem sprememb statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
4.1. a) Spremeni se sedež družbe, tako
da po novem glasi: Kočevje. V skladu s tem
se premeni tretji odstavek 1. člena statuta
družbe, tako da po novem glasi: »Sedež
družbe je: Kočevje«.
b) Spremeni se četrti odstavek 1. člena statuta družbe, tako da po novem glasi:
»Naslov: Reška cesta«.
4.2 V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice spremenijo v kosovne delnice, tako,
da se vsaka delnica z nominalno vrednostjo 2.000 SIT nadomesti z eno kosovno
delnico.
4.3 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
– 3. člen statuta družbe se spremeni,
tako da glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
291,744.000 SIT in je razdeljen na 145.872
navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež
in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
– V 4. členu se brišejo vse besede, razen
nekaj besed iz prvega odstavka, tako da 4.
člen pravilno glasi:
»Vse delnice so delnice enega razreda.«
– V celoti se briše 10. člen.
– V prvem odstavku 41. člena se besede
»Vsakih 2.000 SIT nominalnega zneska«
nadomestijo z besedami »Vsaka kosovna«,
tako da prvi odstavek 41. člena pravilno glasi: »Vsaka kosovna delnica daje delničarju
en glas.«
4.4. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.5. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave in zaokroževanja v skladu z zakonom.
4.6. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 4.5. te
točke dnevnega reda.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova 60,
vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine. V skladu z
298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06)

bo vabilo z dnevnim redom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.mostovna.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Mostovna d.d.
direktor družbe
Bojan Kočevar
Ob-26272/06
Na podlagi 40. člena statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
9. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v četrtek, 26. 10. 2006 ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94 z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Zvonko Lovše in
Barbara Bobek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 v višini
4,229.219,44 SIT se razporedi za druge rezerve iz dobička.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
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3.1. V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– Prvi odstavek tretjega člena statuta se
spremeni, tako da glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
17,480.000 SIT in je razdeljen na 17.480 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu.«
– v 4. členu se brišejo besede »v smislu 178. člena ZGD«, tako da člen pravilno glasi: »Vse delnice so delnice enega
razreda.«
3.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3.4. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave in zaokroževanja v skladu z zakonom.
3.5. Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 3.4. te
točke dnevnega reda.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
4.1 Razreši se člana nadzornega sveta
Rajkota Makarića zaradi prenehanja mandata.
4.2 Skupščina imenuje novega člana
nadzornega sveta Janeza Cerka, in sicer
do konca mandatnega obdobja.
5. Pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
družbe Varnost Vič, d.d. na podlagi osme
alinee prvega odstavka 247. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu
družbe in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice višja od nabavne cene lastnih delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice za
namene iz 247. člena ZGD.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni
svet.
Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih
družba kupi na podlagi tega pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. Prednostna
pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za
namene in pod pogoji, na podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine. To pooblastilo
velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa
na seji skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik med 9. do
14. uro v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
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ne. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l.
RS, št. 42/06) bo vabilo z dnevnim redom in
utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.varnost-vic.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Rajko Makarić
direktor
Ob-26494/06
Na podlagi 41. člena statuta družbe Iskra PRINS, prodaja, inženiring, servis, d.d.,
uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Iskra PRINS, prodaja, inženiring,
servis, d.d., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403,
ki bo dne 27. 10. 2006 ob 8.30 na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev
403, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema naslednji sklep:
Predlog sklepa: za predsednico skupščina imenuje Slavico Mrkun, za preštevalki
glasov pa Majdo Klajderič in Miro Špenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v poslovnem letu 2005 in s
poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2005, ter o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema sklep:
Predlog sklepa:
3.1 Čista izguba družbe za poslovno leto
2005 v višini 270,146.444,14 SIT se pokrije
na naslednji način:
– del čiste izgube v višini 192,091.172,67
SIT zmanjšanja revalorizacijskega kapitala;
– del čiste izgube v višini 78.055.271,47
SIT ostane nerazporejen.
3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi
ter nadzornemu svetu družbe Iskra PRINS,
d.d. za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejema naslednji sklep:
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Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Ljub
ljana.
5. Uvedba kosovnih delnic, sprememba
statuta družbe in pooblastilo nadzornemu
svetu o uskladitvi statuta družbe glede zneskov osnovnega kapitala in preračunov zneskov iz SIT v EUR.
Predlog sklepa:
5.1 Družba uvede kosovne delnice, tako
da se vsaka navadna prosto prenosljiva
imenska delnica z nominalno vrednostjo
2.000 SIT nadomesti z eno navadno prosto
prenosljivo imensko kosovno delnico.
5.2 Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe, po prilogi št. 1, ki je sestavni del tega sklepa.
5.3 Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju za menjave in v
skladu s tem uskladi besedilo statuta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred skupščino.
Delovno gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter revizijsko poročilo
bo po objavi sklica skupščine na vpogled
na sedežu družbe do seje skupščine vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Spremembe statuta so objavljene tudi na
spletnih straneh družbe: www.Iskraprins.si.
Iskra PRINS, prodaja,
inženiring, servis, d.d.
uprava
Iztok Dvoraček, univ. dipl. ekon.

Zavarovanja
SV 1520/06
Ob-26589/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1520/06 z dne 18. 9.
2006, je enosobno stanovanje s kabinetom
št. 37 v izmeri 46,50 m2, v prvem nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Gradnikova ulica 11, Kranj, z identifikacijsko številko 256.ES, ki stoji na parc. št. 883/19 k.o.
Kranj, last zastavitelja Sanela Rekanovića,
Laze 11, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 23. 8. 2006, s prodajalcem Damijanom Kreutzem, Ulica Jana Husa
19, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
matična št. 5026237, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 60.670 EUR, z letno
obrestno mero v višini trimesečnega Euriborja + 3% p.a. ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 18. 10. 2031.
SV 1521/06
Ob-26590/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1521/06 z dne 18. 9. 2006, je bilo
dvosobno stanovanje št. 10, v izmeri 57 m2,
ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske hiše, s pripadajočim kletnim prostorom št. 10 v kleti, vse na naslovu Golnik 67,
4204 Golnik, ki stoji na parc. št. 324/14, vl.

št. 344, k.o. Golnik, last zastaviteljev Ritter
Savine Atai, Preglov trg 12, Ljubljana in Ritter
Mateja, Cesta komandanta Staneta 18, Litija, vsakega do ½, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 5. 2006, sklenjene s prodajalcema Podreka Danico, Cesta na Markovec 4, Koper in Podreka Sandijem, Golnik
67, Golnik, zastavljeno v korist matične banke BKS Bank AG, enolična identifikacijska
številka 1901095, St. Veiter Ring 43, 9020
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 21.000 EUR, z obrestno mero
6-mesečni Euribor +1,5% letno, z zapadlost
glavnice dne 20. 9. 2016.
SV 525/06
Ob-26591/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 525/06 z
dne 12. 9. 2006, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 50,97 m2, ki se nahaja v Ljutomeru,
Kajuhova ulica 2, 9240 Ljutomer, ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko oznako 634,
stoječi na parceli številka 1973/2 katastrske občine Ljutomer, last Kljajić Roberta,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 7.
2006, sklenjene s prodajalcem Čurman Alešem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16.693,81
EUR, kar v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 4. 9.
2006 znaša 4,000.000 SIT, s pogodbeno
obrestno mero Euribor + 2,3%, ter z končno
zapadlostjo 30. 11. 2026.
SV 663/2006
Ob-26592/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone z dne 13. 9. 2006, opr.
št. SV 663/2006, je stanovanje v drugem
nadstropju številko 3, v stanovanjski hiši Panonska ulica 36, Gornja Radgona, v skupni
izmeri 58,99 m2, s solastniškim deležem na
skupnih delih in napravah, ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št. 322 vl. št.
488 k.o. Gornja Radgona, last dolžnika in
poroka, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 8. 2006 med Ireno Mrvič Jug,
Poljanska cesta 19, Ljubljana, kot prodajalko in Robertom Premuš, Ulica Pohorskega
bataljona 10, Radenci ter Alenko Stolnik,
Panonska ulica 32, Gornja Radgona, kot
kupcema, vse v korist Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Avstrija, Neuer Platz 14, EIŠ
1870718, v zavarovanje denarne terjatve v
znesku 55.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita, obrestna mera za kredit iz
1. člena znaša ob sklenitvi te pogodbe 4,1%
letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja (trenutno 3,264%) in pribitka v višini
0,836%. Višina obrestne mere se prilagodi
vsakega 1. 1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10. v letu,
efektivna obrestna mera za kredit po tej
pogodbi znaša ob odobritvi 4,29%, kreditojemalec je dolžan vračati kredit v 216 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki znaša
ob sklenitvi te pogodbe 360,46 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila. Anuitete zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo dne 15. 1. 2007, zadnja pa
dne 15. 12. 2024, z vsemi stroški in pripadki,
kot to določa neposredno izvršljivi notarski
zapis sporazuma o zavarovanju kredita.
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SV 605/06
Ob-26593/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 605/06 z dne 14. 9. 2006,
je bilo stanovanje št. 9, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše v Mojstrani, Ulica Alojza
Rabiča 16, stoječe na parc. št. 1293/2 k.o.
Dovje, v skupni izmeri 60,33 m2, last zastaviteljice Nade Grah, Ulica Alojza Rabiča 16,
Mojstrana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11. 2001, sklenjene s Semijalom Zobičem – kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice BKS bank AG, matična številka 1901095, St. Veiter Ring 43, Celovec,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 45.700 CHF s pripadki.
SV 674/06
Ob-26594/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 674/06 z dne 19. 9.
2006, je bilo stanovanje št. 8, ki se nahaja
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70 D, stoječe na parc. št. 1321/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 63,91 m2, last zastavitelja Nijaza
Jelačevića, Cesta Franceta Prešerna 25,
zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-AdriaBank d.d., matična št. 1319175, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska cesta 117, za zavarovanje denarne terjatve v višini 71.920,04 CHF
s pripadki.
SV 571/06
Ob-26595/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-571/06 z dne 15. 9.
2006, je bilo stanovanje št. 5/IV, v izmeri
61,42 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Kolodvorska cesta 14, Pivka, ki stoji na
parc. št. 4219/2, k.o. Petelinje, last zastavitelja Dejana Milosavljevića, stanujočega
Kolodvorska cesta 14, Pivka, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, matična št.
1870718, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.000 EUR.
SV 1282/06
Ob-26596/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1282/06 z
dne 18. 9. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 7, v mansardi stanovanjske
hiše v Mariboru, Ulica Pariške komune 44,
zgrajene na parceli številka 1655/1 katastrska občina Tabor, stanovanje pa obsega
65,25 m2, last zastavitelja Zorana Tratnika, stanujočega Ulica Pariške komune 44,
2000 Maribor – enotna matična številka občana 2612964500366, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 6/94 z dne
1. 7. 1994 in aneksa z dne 13. 8. 1997,
k prej navedeni pogodbi, oboje sklenjeno
med Zoranom Tratnikom in Metodo Tratnik
kot kupcema ter med Stanovanjskim skladom Občine Maribor kot prodajalcem ter
notarskega zapisa sporazuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev v smislu 64.
člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, opravilna številka SV 242/01-1 z
dne 14. 3. 2001 in notarskega zapisa dodatka, opravilna številka SV 242/01-2 z dne
22. 1. 2002, k prej navedenemu sporazumu
– oboje sklenjeno med Zoranom Tratnikom
kot drugo stranko in med Metodo Tratnik
kot prvo stranko, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d., za zavarovanje denarne

terjatve prej navedene upnice do dolžnice
Metode Tratnik, v višini 8,000.000 SIT s
pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje
do vključno 30. 9. 2026 oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 1003/06
Ob-26597/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 1003/06 z dne 14. 9. 2006, je bila garsonjera št. 314 v izmeri 27,58 m2, v III. nadstropju stanovanjske stavbe Litostrojska 10,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1937 k.o. Zgornja Šiška, last Zvonka Mijoča, Adamičeva
cesta 3 B, Grosuplje, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 13. 9. 2006, s Probanko, d.d. kot prodajalko in Albis, d.o.o.,
kot leasingojemalcem, zastavljena v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT, s pripadki.
SV 1011/06
Ob-26598/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1011/06 z
dne 18. 9. 2006, je bilo trisobno stanovanje
v 1. nadstropju, v izmeri 72,93 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Jamova ulica
36A, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 759/20
k.o. Vič, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, last zastavitelja Dejana Magazinovića, iz Ljubljane, Jamova cesta 36A,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 12. 11. 1991 z dne 12. 11.
1991, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem
v Celovcu in poslovnim naslovom Neuer
Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.300 EUR,
s pripadki.
SV 1530/06
Ob-26774/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1530/06 z dne 20. 9.
2006, je enosobno stanovanje v skupni izmeri 53,30 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše (vhod iz atrija), ki stoji na parc.
št. 194 k.o. Tržič, na naslovu Trg Svobode 6,
Tržič, last Gregorja Košnika, Koseskega ulica 17, Ljubljana in Darje Košnik, Pešnica 36,
Zgornja Besnica, na temelju kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 7. 2004, sklenjene s prodajalcem Marjanom Bregarjem, Žiganja vas
69, Križe, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve v višini 176.226 CHF,
z obrestno mero ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 1,90% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 30. 9. 2036.
SV 964/06
Ob-26775/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 964/06, DK 65/06 z dne
18. 9. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št.
17, v izmeri 65,70 m2, s pripadajočo kletjo
št. 17, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na
naslovu Kolodvorska 2b, Mengeš, ki stoji
na parc. št. 130/2, k.o. Mengeš, in je last
zastaviteljev Vahtar Damjana, Na Dobrovo
6, 1433 Radeče in Dokl Vesne, Kolodvorska
cesta 2b, 1234 Mengeš, vsakega do ideal-
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nega deleža ½, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah
navedene stanovanjske stavbe, zastavljeno
v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična št.
1319175, za zavarovanje terjatve v višini
75.899,27 CHF s pp ter za zavarovanje terjatve v višini 75.899,27 CHF s pp.
SV 685/06
Ob-26776/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 685/06 z dne 20. 9. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 63, v skupni izmeri
61,32 m2, v petem nadstropju stanovanjske
hiše na Cesta revolucije, Jesenice, stoječe
na parc. št. 540/1, k.o. Jesenice, last dolžnika in zastavitelja Blaža Berganta, stanujočega na Jesenicah, Cesta revolucije 8, vse
v korist Kärntner Sparkasse AG, matična
številka 1870718, s sedežem Neuer Platz
14, A-9020 Celovec, v zavarovanje denarne
terjatve 48.500 EUR s pripadki.
SV 1154/06
Ob-26777/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1154/06 z dne 19. 9. 2006,
je bilo stanovanje št. 1 v površini 80 m2, v
nadstropju stanovanjske hiše v Kopru, Kvedrova ul. št. 5, stavba stoječa na parc. št.
260/1, po podatkih iz potrdila z dne 4. 4.
2005, parc. št. 259/28, k.o. Semedela, last
Kosovel Nadje, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-478/93 z dne 16. 6. 1993 in
potrdila o plačilu kupnine z dne 4. 4. 2005,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnika Kosovel Marka v višini 66.000 CHF
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF na dan črpanja
kredita glavnice, z obrestmi določenimi na
osnovi 12M Liborja in obr. marže v višini 2%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 9.
2031, v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, m.št. 5446546, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska ul. 140.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 19/2006
Os-25986/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 19/2006 sklep z
dne 11. 9. 2006:
Poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44. členu/II ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Moda, Trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Prešernova 7, Celje in njegovimi
upniki, ki bo dne 11. oktobra 2006 ob 13. uri
v sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali
pisno (54./II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki pravne ose-
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be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2006
St 22/2006
Os-25987/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/2006 sklep z dne 11. 9. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Najdihojca trgovina in proizvodnja igrač
d.o.o. Celje, Kocenova 4, Celje – v stečaju (matična številka: 5406340, ID št. za
DDV: 91758360), se zaključi v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus, terjatev razpisan za dne 20.
septembra 2006 ob 13.30, soba št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Najdihojca trgovina in proizvodnja igrač d.o.o., Celje, Kocenova 4, Celje – v stečaju (matična številka:
5406340, ID št. za DDV: 91758360), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2006
St 11/2006
Os-25988/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2006 sklep z dne 11. 9. 2006:
Sodišče, v stečajni zadevi nad dolžnikom:
Ponudba, Podjetje za trgovino, usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.,
Dobojska 1, Celje – v stečaju, razpisuje II.
narok za preizkus terjatev, ki bo dne 11. oktobra 2006 ob 12.30, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2006
St 36/2006
Os-25989/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Gost
Line, podjetje za gostinstvo, turizem
in informacijsko dejavnost, d.o.o., Na
vasi 22, Voglje, Šenčur, matična številka
5676975, šifra dejavnosti: 51.190, davčna
št.: 85187739, se začne in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 9. 2006
St 25/95
Os-25990/06
To sodišče je s sklepom St 25/95 dne
11. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kmetijsko gozdarska zadruga
Gabrovka z.o.o., Gabrovka 7, Gabrovka,
matična številka 5151058.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
Lik 29/06
Os-25991/06
To sodišče je s sklepom Lik 29/2006 dne
1. 9. 2006 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Obrtna gradbena zadruga
Štemak z.b.o. – v likvidaciji, Linhartova
7, Ljubljana.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2006
Ppn 133/2006
Os-25992/06
To sodišče je s sklepom z dne 23. 8.
2006 pod opr. št. Ppn 133/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Avtoprevozništvo Grandovec Anton, s.p.,
Cesta 15, Videm Dobrepolje, matična št.
1261185, davčna št. 62748831, šifra dejavnosti 60.240.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlog
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 in tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(23. 8. 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 določena mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica v Ljubljani.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– MF DURS, izpostava Grosuplje, Kolodvorska 4, Grosuplje,
– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, Ljub
ljana,
– Mlinotest, d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina,
– Robert Zoretič, s.p., Kalinova 8, Ljub
ljana,
– Smlatič Nermin, Frankopanska cesta
23, Ljubljana (predstavnik delavcev).
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 8. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
St 26/99
Os-26095/06
To sodišče je s sklepom St 26/99 dne
11. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso dolžnika Soča oprema
d.o.o., Linhartova 51, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
St 200/2002
Os-26096/06
To sodišče je s sklepom St 200/2002 dne
11. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad

dolžnikom Duoluks d.o.o. – v stečaju, Černivska 9a, Kamnik.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
St 14/2006
Os-26097/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Avto Prstec podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj – v stečaju,
bo II. narok za preizkus terjatev dne 10. 10.
2006, ob 9.30, v sobi 26/II, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 9. 2006
St 78/2005
Os-26231/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2005 sklep z dne 14. 9. 2006:
Sodišče, v stečajni zadevi nad dolžnikom: Belin-IPP, Industrijska pralnica perila d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška
Slatina – v stečaju, razpisuje II. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 18. oktobra 2006
ob 8.30, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
St 4/2003
Os-26232/06
Narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve stečajne mase v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Projekt
inženiring, podjetje za proizvodnjo vseh
vrst mesa, d.o.o. Kranj – v stečaju, Kolodvorska 2, Kranj, bo dne 15. 11. 2006 ob
14. uri v sobi št. 12 tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve v času uradnih ur, to je v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo
tudi od 14. do 16.30 v stečajni pisarni soba
6/pritličje tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2006
St 182/2004
Os-26233/06
To sodišče je s sklepom St 182/2004
dne 11. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Antikom d.o.o. – v stečaju,
Šmartinska 152, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
St 200/2004
Os-26234/06
To sodišče je s sklepom St 200/2004 dne
8. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Retina d.o.o. družba za trgovino na debelo in drobno, Ljubljana, Šmartinska 152 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2006
St 24/2006
Os-26235/06
To sodišče je s sklepom z dne 13. 7.
2006 pod opr. št. St 24/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Fun Podjetje za distribucijo in promocijo filmov d.o.o., Parmova 41, Ljubljana,
matična številka 5823994, davčna številka
77476824.
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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. 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.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
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
(13. 7. 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 upravitelja prisilne poravnave je določen Štefan Veren iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana,
– Factor banka d.d., Trg republike 3, Ljub
ljana,
– Fivia d.o.o., Preložnikova 1, Vojnik,
– Frelih Franc, Cesta na Fužine 14, Mirna,
– Vasja Bibič, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 13. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2006
St 28/2006
Os-26248/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 28/2006 sklep z
dne 14. 9. 2006:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje narok
za prisilno poravnavo med dolžnikom: Majolka, Gostinstvo in storitve d.o.o., Prešernova ulica 3, Celje in njegovimi upniki,
ki bo dne 18. oktobra 2006 ob 13. uri v sobi
št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 123/a, v času uradnih ur. Upniki,
ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno
(54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe
naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri

glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
St 46/2003
Os-26249/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2003 sklep z dne 14. 9. 2006:
Sodišče, v stečajni zadevi nad dolžnikom: Hoko Interieri, Proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta 54, Velenje
– v stečaju, razpisuje III. narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 18. oktobra 2006 ob 9.15,
soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
St 35/2005
Os-26250/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 35/2005 sklep z dne 14. 9. 2006:
Sodišče, v stečajni zadevi nad dolžnikom: Jereb, Trgovina-inženiring-sistem
d.o.o., Obrtniška 5, Ljubečna – v stečaju, razpisuje II. narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 18. oktobra 2006 ob 9. uri, soba
št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
St 36/2005
Os-26251/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2005 sklep z dne 14. 9. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Hernavs Trade, Gostinsko in trgovsko
podjetje d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 3, Štore – v stečaju (matična številka:
5434114, ID št. za DDV: SI17207860), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Hernavs Trade,
Gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o., Cesta
Kozjanskega odreda 3, Štore – v stečaju
(matična številka: 5434114, ID št. za DDV:
SI17207860) iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
Ppn 77/2006
Os-26375/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Jelix d.o.o., Archinetova 7,
Ljubljana, za dne 23. 10. 2006 ob 13. uri, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. I/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 15, med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
St 35/2006
Os-26376/06
To sodišče je s sklepom St 35/2006 dne
14. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Art Arching raziskovanje,
razvoj, svetovanje in strokovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 1 – v
stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2006
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St 275/2005
Os-26377/06
To sodišče je s sklepom St 275/2005 dne
14. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbeništvo Djurić Slavko
s.p., Klanec 19, Logatec, davčna številka
88711242.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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 11. 12. 2006 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2006
St 281/2005
Os-26378/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Maxmiler
d.o.o., Letališka 14, Ljubljana, za dne
27. 11. 2006 ob 10.30, v sobi III/1. nadstr.,
Miklošičeva 7, Ljubljana, tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
St 167/2005
Os-26379/06
To sodišče je s sklepom St 167/2005
dne 14. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Grafis, podjetje za grafično dejavnost in založništvo, ekonomsko
propagando ter notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o. – v stečaju, Spodnje Blato
29, Grosuplje.
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 15. 9. 2006
St 169/2000
Os-26380/06
To sodišče je s sklepom St 169/2000
dne 30. 8. 2006 zaradi prodaje pravne osebe ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom Tekstilna Medvode, d.d. – v stečaju,
Barletova 4, Medvode, matična številka:
5006198, postopek pa se nadaljuje zoper
stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2006
St 145/2006
Os-26381/06
To sodišče je s sklepom St 145/2006
dne 15. 9. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Olimpia, d.o.o., Ljubljana,
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Šmartinska 152, matična številka 5908540,
št. reg. vl. 126605000, šifra dejavnosti
92.623.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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 8. 1. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
St 5/2006
Os-26382/06
To sodišče je s sklepom St 5/2006 dne
14. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtomehanična delavnica Košak Tomaž s.p., Albrehtova ul. 1, Škofljica, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2006
St 132/2006
Os-26383/06
To sodišče je s sklepom St 132/2006 dne
15. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom CUP H & H inženiring d.o.o.,
Stari trg 17, Ljubljana, matična številka
5340446, številka dejavnosti 74.204, davčna številka 72433779.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj 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 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 18. 12. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV/1. nadstr., Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
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St 33/2004
Os-26384/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Konsi, pro
izvodnja in trgovina d.o.o., Kobilje 36,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 9. 2006
St 25/2006
Os-26497/06
To sodišče preklicuje narok za preizkus
prijavljenih terjatev v stečajnem postopku
nad Emona blagovnica Bežigrad d.d., Dunajska c. 49, Ljubljana in razpisuje narok
za odločitev o predlogu za ustavitev postopka prisilne poravnave in narok za glasovanje
o prisilni poravnavi nad dolžnikom Emona
blagovnica Bežigrad d.d., Ljubljana za dne
9. 10. 2006 ob 13. uri, v razpravni dvorani št.
IV/1. nadstropje, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2006

Izvršbe
In 2005/00089, In 2005/00174 Os-25595/06
Z rubežnim zapisnikom z dne 4. 9.
2006, v izvršilnih zadevah In 2005/00089 in
In 2005/00174, ki ju je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je bil opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja, ki sestoji iz sobe,
kuhinje, shrambe, kopalnice, WC, balkona
in drugega v skupni izmeri 58,21 m2. Stanovanje ima št. 11 in se nahaja v II. nadstropju
v večstanovanjskem bloku na naslovu Prežihova 12, Brežice in leži na parc. št. 1/18, št.
vložka 347, k.o. Brežice, in je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo v korist upnika Komunalnega podjetja d.d., Brežice.
In 05/00094
Os-24957/06
Izvršiteljica Branka Horvat Zec je dne
16. 6. 2006 opravila rubež nepremičnine,
enosobnega stanovanja št. 20 v izmeri
44,79 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju
levo od stopnišča, v stanovanjskem bloku
na naslovu Preradovičeva ulica 29, Maribor,
in ni vpisano v zemljiško knjigo ter je last
dolžnika Silvestra Sojča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 8. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 593/2002
Os-22659/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljšikoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije Radež, Šutna 37, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na trisobnem stanovanju
v stanovanjski stavbi Šutna 37, Kamnik, v
podvl. št. 2689/11, k.o. Kamnik, na Radež
Antonijo in Klinar Matejo, izdalo sklep Dn št.
593/2002 z dne 9. 6. 2006, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine:

– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 26. 4. 1970, med SGP Graditelj
Kamnik, kot prodajalcem in Petrom ter Leonoro Razpotnik, Ljubljanska 1, Kamnik, kot
kupcema, za trisobno stanovanje v prvem
nadstropju z oznako A-1 v izmeri 94,26 m2
ter z boksom za ozimnico in garažni boks
G-3 v pritličju, za kupnino 127.000 DIN;
– listine o prenosu lastništva od Razpotnik Leonore na Razpotnik Moniko, za
trisobno stanovanje z oznako A-1 v izmeri
94,26 m2, z boksom za ozimnico in garažnim boksom.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Radež Antonije, Šutna 37, Kamnik in Klinar
Mateje, Kranjska c. 1, 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
Radež Antonije in Klinar Mateje.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 5. 7. 2006
Dn 1080/2001
Os-23581/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mulalić Sebile, Klavčičeva 9, Kamnik, ki
jo zastopa Mateja Peklaj s.p., Tebra za
posredovanje, Glavarjeva 45, Ljubljana,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 4, v pritličju v izmeri 35,60 m2,
z balkonom v izmeri 4,70 m2 in kletnim
prostorom št. 4 v izmeri 2,38 m2, v stanovanjski stavbi Klavčičeva 9, Kamnik, vpisanem pri z.k. podvložku št. 1474/4, k.o.
Podgorje, na ime Sebile Mulalić, Muhameda Mulalića in Šabana Muminovića, izdalo
sklep Dn št. 1081/2001, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 523/75 o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe, sklenjene dne 19. 3. 1975, med SGP Graditeljem
Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in
Grandovec Ladom, Kranj, Kidričeva 33, kot
kupcem, za enosobno stanovanje št. 2/PT,
v stanovanjskem objektu blok B-4, stoječ na
parc. št. 461/1 in 451/1, k.o. Podgorje; stanovanje obsega predprostor 3,3 m2, kopalnico, WC 4,4 m2, kuhinjo, jedilni kot 12,8 m2,
spalnico 15,2 m2, balkon 1,2 m2 in shrambo
1,9 m2, za kupnino 200.000 DIN,
– prodajne pogodbe z dne 4. 5. 1983,
sklenjene med Grandovec Ladom, roj. 8. 2.
1951, Kamnik, Klavčičeva 9, kot prodajalcem in Pavček Vladimirjem, roj. 21. 5. 1951
ter Pavček roj. Jamnik Lucijo, roj. 11. 4.
1951, oba iz Ljubljane, Poklukarjeva 53, kot
kupcema, za enosobno stanovanje v izmeri
38,80 m2, v stanovanjskem objektu Klavčičeva 9, pritličje, stanovanje št. 4, blok 4,
stoječem na parc. št. 461/1 in 451/1, k.o.
Podgorje, za kupnino v znesku 1,200.000
DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist Sebile Mulalić, Klavčičeva 9, Kamnik,
Muhameda Mulalića, Klavčičeva 9, Kamnik
in Muhameda Muminovića, Klavčičeva 7,
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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Sebile Mulalić, Muhameda Mulalića in Muhameda Muminovića.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 7. 2006
Dn 197/2006
Os-24618/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šiljak
Rajne, Matije Blejca 16, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na pritličnem enosobnem
stanovanju z balkonom z oznako 34 in kletjo
z oznako 34, na naslovu Matije Blejca 16,
Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1471/35, k.o.
Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn 197/2006 z dne 6. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za pogodbo
št. 211/79 z dne 28. 8. 1979, sklenjeno med
SGP Graditelj p.o. Kamnik, Maistrova 7,
kot prodajalcem in Dekleva Darjo, Roška
2, Domžale, kot kupcem, za enosobno stanovanje z oznako 2/PT – južno stopnišče,
stanovanjski blok B-2 Bakovnik – jug, stoječ
na parc. št. 1239 in 1240/1, k.o. Podgorje.
Stanovanje obsega predprostor 3,20 m2,
kopalnico, WC 4,40 m2, kuhinjo, jedilni kot
12,90 m2, spalnico 15,20 m2, balkon 1,07 m2
in klet 1,40 m2, v skupni izmeri 38,17 m2, za
kupnino v znesku 393.098 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Šiljak Rajne, 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
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 8. 2006
Dn 195/2006
Os-24619/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lijane Žebre, Kamnik, Groharjeva 8, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na enoinpolsobnem stanovanju z balkonom, v tretjem nadstropju, z oznako 50 in kletjo z oznako 50,
na naslovu Groharjeva 8, Kamnik, vpisanem
v podvl. št. 1471/20, k.o. Podgorje, na ime
predlagateljice izdalo sklep Dn 195/2006 z
dne 6. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, za pogodbo št. 400/82 z dne
28. 6. 1982, sklenjene med SGP Graditelj
p.o. Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem
in Kralj Borisom ter Kralj Nives, oba Zikova 4, Kamnik, kot kupcema, za enoinpolsobno stanovanje 3/III. nadstropje – sev.
stopnišče, stanovanjski blok B-6 Bakovnik
jug, Kamnik, parc. št. 1247/1, 1251/1, k.o.
Podgorje. Stanovanje obsega: predprostor
3,18 m2, kopalnico, WC 4,25 m2, kuhinjo,
dnevno sobo 22,46 m2, spalnico 14,98 m2,
loggio 3 m2 in 1,76 m2 ter kletno shrambo,
vse v skupni izmeri 49,63 m2, za kupnino v
znesku 1,255.908,25 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Lijane Žebre, Groharjeva 8,
Kamnik in Dušana Žebreta, 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 Lijane Žebre
in Dušana Žebreta.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 8. 2006
Dn 1047/2006
Os-24620/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vehovec Olge, Zikova 6, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na dvosobnem stanovanju z balkonom in kletjo z oznako 10, Zikova
6, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2820/10,
k.o. Kamnik, na ime predlagateljice izdalo
sklep Dn 1047/2006 z dne 11. 7. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– za kupoprodajno pogodbo z dne 21. 12.
1979, sklenjeno med SGP Gradbinec Kranj,
Nazorjeva 1, Kranj, p.p. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG, p.o. Kamnik,
Cankarjeva 11, kot prodajalcem in Pregl
Jano, Kersnikova 12, Kamnik, za dvosobno
stanovanje št. 10, v I. nadstropju v izmeri
60,03 m2, stanovanjski objekt C1K, stoječ
na parc. št. 761/4, k.o. Kamnik, za kupnino
v znesku 771.763 DIN,
– za aneks z dne 20. 10. 1980, sklenjen
med SGP Gradbincem Kranj, Nazorjeva 1,
p.p. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SGP s.p. Kamnik, Steletova 8, kot prodajalcem in Pregl Jano, Kersnikova 12, Kamnik, kot kupcem, za dvosobno stanovanje
št. 10, v I. nadstropju v izmeri 60,03 m2, v
stanovanjskem objektu C 1 K, na Perovem v
Kamniku, za kupnino v znesku 1,047.818,60
DIN;
– za kupoprodajno pogodbo z dne
27. 12. 1994, sklenjeno med Pregl Jano,
Kersnikova 12, Kamnik, prodajalcem in
Vehovec Olgo, Šubljeva 19, Mengeš, kot
kupcem, za dvosobno stanovanje 10/1. nadstropje/ na Zikovi 6 v Kamniku, v skupni izmeri 60,03 m2, za kupnino v znesku 72.000
DEM v tolarski protivrednosti.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Vehovec Olge, Zikova 6, 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 24. 8. 2006
Dn 123/2006
Os-24624/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vodlan Martinke, Matije Blejca 16, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice na enoinpolsobnem stanovanju z balkonoma v prvem
nadstropju z oznako 27, v skupni izmeri
51 m2 in klet z oznako 37, v izmeri 3,90 m2,
na naslovu Matije Blejca 16, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1471/38, k.o. Podgorje, na
predlagateljico izdalo sklep Dn 123/2006 z
dne 20. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 263/78 z dne
11. 11. 1978, sklenjene med SGP Graditelj
p.o., Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem
in Železnik Marinko ter Železnik Antonom,
Zupančičeva 6, Domžale, kot kupcema, za
enoinpolsobno stanovanje z oznako 3/I.
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nadstropje – južno stopnišče, blok B-2 Bakovnik jug, parc. št. 1239 in 1240/1 k.o.
Podgorje. Stanovanje obsega predprostor
3,20 m2, kopalnico, WC 4,40 m2, kuhinjo,
jedilni kot 10,40 m2, dnevno sobo 12,40 m2,
spalnico 15,20 m2, loggio balkon 1,20 m2 in
1,98 m2 ter klet 1,50 m2, skupaj 50,18 m2, za
kupnino 506.427 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Vodlan Martinke, 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
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 8. 2006
Dn 122/2006
Os-24626/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trobevšek Primoža, Groharjeva 8, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na dvosobnem
stanovanju z balkonoma, v četrtem nadstropju z oznako 57, v skupni izmeri 65,60 m2, in
klet z oznako 57, v izmeri 5,10 m2, na naslovu Groharjeva 8, Kamnik, vpisanem v podvl.
št. 1471/27, k.o. Podgorje, na predlagatelja,
izdalo sklep Dn 122/2006 z dne 20. 6. 2006,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 301/83 z dne 19. 1. 1983, sklenjene med SGP Graditelj p.o. Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Skitek Milanom
in Skitek Miro, Župančičeva 12, Ljubljana,
kot kupcema, za dvosobno stanovanje z
oznako 4/IV. nadstropje – sev. stopnišče,
v stanovanjskem bloku B-6 Bakovnik jug
Kamnik, na parc. št. 1247/1, 1251/1, k.o.
Podgorje. Stanovanje obsega predprostor
3,18 m2, kopalnico, WC 4,25 m2, kuhinjo
16,66 m2, dnevno sobo 15,87 m2, spalnico
15,27 m2, loggio 5,90 m2, loggio 1,62 m2 in
klet brez izmere, skupaj 62,75 m2, za kupnino 1,555.572,50 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Trobevšek Primoža, 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 24. 8. 2006
Dn 447/2006
Os-24627/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vrdoljak Gorana, Steletova c. 19, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
3, v 1. in 3. etaži večstanovanjskega objekta
v Kamniku, Steletova 19, stoječega na parc.
št. 772/5, vpisanem v podvl. št. 2886/3, k.o.
Kamnik, na ime predlagatelja izdalo sklep
Dn 447/2006 z dne 7. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – za kupno
pogodbo z dne 1. 10. 1969, sklenjeno med
Podjed Polonco, Kersnikova 10, Kamnik, kot
kupcem in SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem, za enosobno stanovanje št. 21 v sose-
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ski Perovo v Kamniku, v velikosti 30,45 m2,
za kupnino v znesku 47.300 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Vrdoljak Gorana, Steletova
c. 19, Kamnik in Ilić Biljane, Steletova c.
19, 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 24. 8. 2006

palnico in WC 3,30 m2, predsobo 5,32 m2
in klet 2 m2, v skupni izmeri 44,60 m2, za
kupnino 918.102 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Paradžik Bartola, Kranjska 4a,
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 24. 8. 2006

Dn 215/2006
Os-24632/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zobavnik Pavle, Črna pri Kamniku 15, Stahovica, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 6, v 1. in 3. etaži večstanovanjskega objekta Črna pri Kamniku 15, stoječega na parc. št. 554/4, k.o. Županje njive,
vpisanem v podvl. št. 533/6, k.o. Županje
Njive, na ime predlagateljice izdalo sklep Dn
215/2006 z dne 7. 7. 2006, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, za pogodbo o prodaji stanovanja z dne 21. 7. 1993, sklenjeno
med Rudnikom kaolina in kalcita Kamnik,
TOZD Kaolin Črna v r.l., Cankarjeva 3, Kamnik, kot prodajalcem in Zobavnik Pavlo,
Črna 15, Stahovica, kot kupovalko, za stanovanje v stanovanjski hiši – bloku, Črna
15, Stahovica, parc. št. 554/4, k.o. Županje
Njive. Stanovanje obsega sobo 22,31 m2,
sobo 15,35 m2, kuhinjo 14,75 m2, shrambo
2,17 m2, kopalnico 3,75 m2, WC 2,17 m2,
predsobo 5,58 m2, klet 1,19 m2, drvarnico
– leseno 2,70 m2, v skupni izmeri 70 m2, za
kupnino v znesku 1,745.651,60 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Zobavnik Pavle, Črna pri Kamniku 15, Stahovica.
Poziva se morebitne imenike 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 24. 8. 2006

Dn 728/2006
Os-23816/06
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici Lilijani Rebernik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Konrad Antona in Marije, Malna 9, Jurovski dol, ki ju
zastopa notar Miloš Lešnik iz Lenarta, za
vknjižbo lastninske pravice na parc. št. 110.
S, pripisane vl. št. 2, k.o. Malna, izdalo sklep
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 6. 4. 1962, o
prodaji parc. št. 110.S, pripisane vl. št. 2,
k.o. Malna, sklenjene med Kmetijskim gospodarstvom Lenart v Slovenskih goricah,
zastopanem po direktorju Rapoc Ivanu, kot
prodajalcem in Konrad Antonom ter Marijo,
traktoristom in gospodinjo iz Malne št. 2,
kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na kompleksu
zemljišč okoli navedene parcele, prav tako
tudi navedene parcele.
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 Lenartu
dne 18. 8. 2006

Dn 198/2006
Os-24634/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Paradžik Bartola, Kranjska 4a, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na pritličnem
dvosobnem stanovanju z oznako 5 in klet z
oznako 5, v stanovanjski stavbi Kranjska 4a,
Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2773/5, k.o.
Kamnik, na ime predlagatelja, izdalo sklep
Dn 198/2006 z dne 6. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za pogodbo
o prodaji stanovanja z dne 20. 1. 1992 in
aneksa z dne 17. 8. 1992, sklenjenega med
Rudnikom kaolina in kalcita Kamnik, TOZD
Kaolin Črna v r.l., Cankarjeva 3, Kamnik, kot
prodajalcem ter Orenda Ivanom in Orenda
Ano, oba Kranjska 4a, Kamnik, kot kupcema, za stanovanje v stanovanjski hiši – bloku, Kranjska 4a, Kamnik, parc. št. 684/18,
k.o. Kamnik. Stanovanje obsega kuhinjo
11,01 m2, sobo 13,37 m2, sobo 9,55 m2, ko-

Dn 3997/2002
Os-15748/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivane Jakšič, Ulica Hermana Potočnika
37, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na dvosobnem stanovanju številka 31
v 4. nadstropju, Petrovičeva 23, Ljubljana,
vpisanem v podvložek številka 335/31, z
identifikatorjem 31.E, katastrska občina
Nove Jarše, dne 6. 4. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne
22. 8. 1973, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis,
Ljubljana, Korytkova ulica 2, katero zastopa
direktor GFS Iko Ravnikar in kupcema Ivanko Jakšič ter Jožetom Jakšičem, oba Fara 3,
Vas, za dvosobno stanovanje številka 31, v
4. nadstropju v stanovanjskem bloku S-6, v
stanovanjski soseski Nove Jarše, ki stoji na
parcelah številka 1797/9 in 1799, katastrska
občina Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2006
Dn 29272/2004
Os-19016/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gabrijele Plesničar
Ivanuš, Martinova 77, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
parc. št. 1943/20, v katastrski občini Vič, dne
20. 3. 2006, pod opr. št. Dn 29272/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji garaže – garažnega boksa št. 120, ki stoji na parc. št. 1943/20, k.o.
Vič, sklenjena meseca novembra 1987, med
Pušlar Venčeslavo in Pušlar Jožetom, oba
Martinova 59, Ljubljana, kot prodajalcema
in Plesničar Ivanuš Gabrijelo, Martinova 77,
Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2006
Dn 18549/2001
Os-20276/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tadeje Kokalj, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 87 v 8. nadstropju, Preglov trg
10, Ljubljana, v izmeri 83,52 m2, z identifikatorjem 203.E in pomožnem prostoru
– klet št. 87, Preglov trg 10, Ljubljana, v
izmeri 3,38 m2, z identifikatorjem 204.E, vl.
št. 1469/75, k.o. Moste, dne 10. 5. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 262/84 z
dne 15. 6. 1984, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl. inž. arh., kot
pooblaščenim investitorjem in Elektrotehno
TOZD Elzas, Titova c. 81, Ljubljana, ki jo
zastopa direktor Miha Kandušer, kot soinvestitorjem, za stanovanje št. 87 v VIII. nadstropju, v izmeri 82,49 m2, v stanovanjskem
objektu A-19 v soseski MS 4/5 Fužine;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
262/84 z dne 15. 6. 1984, sklenjenega 15. 1.
1986 med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki
ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, dipl.
inž. arh., kot pooblaščenim investitorjem in
Elektrotehno TOZD Elzas, Titova c. 81, Ljub
ljana, ki jo zastopa direktor Miha Kandušer,
kot soinvestitorjem, za stanovanje št. 87 v
VIII. nadstropju, v izmeri 82,49 m2, v stanovanjskem objektu A-19 v soseski MS 4/5
Fužine.
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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2006
Dn 28506/2004
Os-22671/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Turk
Alenčice, Tesarska ulica 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 9 v
2. nadstropju, v izmeri 50,87 m2, z ident. št.
19.E in klet v izmeri 4,38 m2 z ident. št. 20.E,
Prijateljeve ulica 14, Ljubljana, vpisani v vložek številka 160/6, v katastrski občini Prule,
dne 22. 5. 2006, pod opr. št. Dn 28506/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 127/30 z
dne 11. 4. 1961, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center, ki ga
zastopa pomočnik direktorja Bizjak Ivan, kot
prodajalcem in Kovačič Ljubom, Hartmanov
trg, Velenje, kot kupcem, za stanovanje št.
47 v 2. nadstropju, III. stopnišče stanovanjskega bloka Prule B-10, na parc. št. 13/8 in
13/21, k.o. Karlovško predmestje;
– prodajne pogodbe z dne 23. 3. 1994,
sklenjene med Ladislavo Kovačič, Pod akacijami 9, Ljubljana, kot prodajalko in Alenčico Turk, Tesarska 14, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 9, v 2. nadstropju
stanovanjskega bloka na Prijateljevi ulici 14,
Ljubljana, na parc. št. 13/8 in 13/21, k.o.
Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2006
Dn 12169/2006
Os-22672/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Adolfa Čaterja, Ulica Marije Hvaličeve 36, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje – garsonjero št. 7, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Klunova 16 (sedaj vpisano v podvl. št. 1482/49, k.o. Udmat), dne
24. 5. 2006, pod opr. št. Dn 12169/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-908/92 z dne 8. 7. 1992, sklenjene
med RS kot prodajalcem in Barivojem Ivom
Čaterjem, roj. 17. 1. 1929, Klunova 16, Ljub
ljana, kot kupcem, za stanovanje – garsonjero št. 7, v 2. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Klunova 16 (sedaj vpisano
v podvl. št. 1482/49, k.o. Udmat).
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 27. 7. 2006

Dn 12659/2003
Os-22675/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bovir
d.o.o., Plač 16, Zgornja Kungota, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje na
naslovu Bohoričeva 17, Ljubljana (sedaj
vpisano v podvložek številka 383/2), v katastrski občini Šentpeter, dne 19. 6. 2006,
pod opr. št. Dn št. 12659/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 370 z dne
27. 1. 1992, sklenjene med RS kot prodajalcem in Ristić Mihajlom, Bohoričeva 17,
Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino –
stanovanje na naslovu Bohoričeva 17, Ljub
ljana (sedaj vpisano v podvl. št. 383/2, k.o.
Šentpeter),
– menjalne pogodbe z dne 17. 6. 1993,
sklenjene med Marino Marijo Gruden, Resljeva 44, Ljubljana in Ristić Mihajlom, Bohoričeva 17, Ljubljana, za nepremičnino
– stanovanje na naslovu Bohoričeva 17,
Ljubljana (sedaj vpisano v podvl. št. 383/2,
k.o. Šentpeter).
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 27. 7. 2006
Dn 10056/2005
Os-22677/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadev predlagateljice Mestne občine Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini: stavba Stari
trg 32, stoječa na zemljišču parc. št. 167,
vpisana v vl. št. 29, k.o. Ljubljana mesto, dne
25. 5. 2006, pod opr. št. Dn 10056/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 05/02-2303
z dne 11. 4. 1975, sklenjene med Cilenšek
Reče Bredo, roj. 2. 5. 1917, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, kot prodajalko
in Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana,
Kersnikova 6, Ljubljana, kot kupcem, za trisobno stanovanje v izmeri 107,90 m2, do
2/3 solastninskega deleža v stavbi Stari trg
32, Ljubljana,
– kupoprodajne
pogodbe
št.
03/21-6140/72 z dne 30. 3. 1972, sklenjene med Stropnik Antonom, roj. 24. 3. 1921,
Gornji trg 20, Ljubljana, kot prodajalcem in
Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana,
Kersnikova 6, Ljubljana, kot kupcem, za trisobno stanovanje v izmeri 107,90 m2, do
1/3 solastninskega deleža v stavbi Stari trg
32, Ljubljana,
– dodatka k pogodbi št. 03/21-6140/72
z dne 21. 3. 1973, sklenjene med Stropnik
Antonom, roj. 24. 3. 1921, Gornji trg 20,
Ljubljana, kot prodajalcem in Stanovanjskim
podjetjem Dom Ljubljana, Kersnikova 6, Ljub
ljana, kot kupcem, za trisobno stanovanje v
izmeri 107,90 m2, do 1/3 solastninskega deleža v stavbi Stari trg 32, Ljubljana,
– pogodbe o zamenjavi stanovanj v
zgradbi Stari trg 32 in Jurčičev trg 3 z dne
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3. 8. 1987, sklenjene med SISS mesta Ljub
ljana (Samoupravno interesno stanovanjsko
skupnostjo mesta Ljubljane), ki ga zastopa
Bojan Kardelj in Mohar Polonco, roj. 23. 7.
1947, Stari trg 32, Ljubljana, za stanovanje
v 2. nadstropju v izmeri 131,8 m2, do 93/100
solastninskega deleža in skupnih prostorov
na podstrešju, vse v stavbi Stari trg 32 v
Ljubljani,
– dodatka k pogodbi o zamenjavi stanovanj v zgradbi Stari trg 32 in Jurčičev trg 3 z
dne 3. 8. 1987, sklenjenega dne 2. 11. 1987
med SISS mesta Ljubljana (Samoupravno
interesno stanovanjsko skupnostjo mesta
Ljubljane), ki ga zastopa Bojan Kardelj in
Mohar Polonco, roj. 23. 7. 1947, Stari trg 32,
Ljubljana, za stanovanje v izmeri 131,8 m2,
do 93/100 solastninskega deleža in skupnih
prostorov na podstrešju, vse v stavbi Stari
trg 32 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe št. R.J. 2701/78
z dne 6. 6. 1978, sklenjene med Barborič
Marjeto, Doberdobska št. 4, Ljubljana, kot
prodajalko in Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo občine Ljubljana-Center, ki jo
zastopa Janez Marinšek, kot kupcem, za
poslovni prostor v izmeri 10 m2 v pritličju
desno, hiše v Ljubljani, Stari trg 32, parc. št.
167, k.o. Ljubljana mesto,
– menjalne pogodbe z dne 10. 12. 1988,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo ljubljanskih občin, Kersnikova 6,
Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Kardelj in Lidijo Jankovič, poročeno Robavs, Stari trg
32, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje
v Ljubljani, Stari trg 32, I. nadstropje, stoječ
na parc. št. 167, vl. št. 29, k.o. Ljubljana
Mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 32446/2004
Os-22678/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Medvešek Majde, Medvedova 25, Maribor, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ulica Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 56/VIII,
na Zaloški cesti 76 v Ljubljani, po potrdilu
GURS-a, z identifikacijsko številko stavbe
4067 in dela stavbe št. 171, v katastrski
občini Moste, dne 16. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 32446/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe številka
III/f-710/1-68 z dne 20. 9. 1968, ki sta jo
sklenila prodajalec Splošno gradbeno podjetje Zidar Kočevje, Trg 3. oktobra 23, ki
ga zastopa v.d. direktorja Miha Papič in
kupovalko Majdo Podričnik, Kosarjeva 28,
Maribor, za garsonjero št. 56, v 8. nadstropju stanovanjske stolpnice I. ob Zaloški
cesti, zgrajeni na parceli št. 1071 in 1073,
katastrska občina Moste.
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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 31007/2004
Os-22679/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matzele Boštjana, Ljubljanska cesta 82, Horjul, ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje, z identifikatorjem
4.E, vpisanem v podvložek številka 759/5,
v katastrski občini Horjul, dne 17. 5. 2006,
pod opr. št. Dn 31007/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 20 z dne 1. 6. 1992,
ki sta jo sklenila prodajalec Iskra Merilna
elektronika Horjul, ki ga zastopa direktor
Anton Demšar in kupovalka Ana Galunder,
Horjul 137a, za stanovanje št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske hiše, vl. št. 137a, k.o.
Horjul, parc. št. 908/10.
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 6. 7. 2006
Dn 15877/2001
Os-22680/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brinovec Ane, Hermana Potočnika 33, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 48 in za shrambni boks št. 48, na
Hermana Potočnika 33, Ljubljana, z identifikatorjem 48.E, vpisanih v podvložku številka
334/48, v katastrski občini Nove Jarše, dne
15. 5. 2006, pod opr. št. Dn 15877/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe
št. 73-216-S, ki sta jo sklenila prodajalec
Gradbeno industrijsko podjetje Gradis Ljub
ljana, Korytkova ulica 2, ki ga zastopa direktor GFS Iko Ravnikar in kupca Brinovec
Anica, rojena 1947 in Brinovec Anton, rojen
1947, oba Topniška 60, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št. 48, v 5. nadstropju
stanovanjskega bloka S-8 v stanovanjski soseski Nove Jarše, ki stoji na parceli št. 1784
in 1785/1, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 26081/2004
Os-22681/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zajc
Dragice, Ziherlova ulica 6, Ljubljana, zara-
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di vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikacijsko številko 1454/021 in z identifikatorjem 21.E ter za klet z identifikacijsko številko 1454/022 in z identifikatorjem
22.E, vpisanih v podvložek številka 1733/11,
v katastrski občini Moste, dne 15. 5. 2006,
pod opr. št. Dn 26081/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne
pogodbe
številka
465-75/64-3/TB z dne 7. 8. 1964, ki sta
jo sklenila prodajalec Stanovanjski sklad
Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje,
Proletarska cesta 1, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik upravnega odbora tov. Jože
Borštnar in kupovalka Ana Špehar, Poljanska cesta 59, Ljubljana, za garsonjero – I.A
nadstropje E v stanovanjskem objektu 3 B1
Zaloška,
– kupoprodajne
pogodbe
številka
465-75/64-3/TB z dne 1. 12. 1965, ki sta
jo sklenila prodajalec Stanovanjski sklad
Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje,
Proletarska cesta 1, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik upravnega odbora tov.
Jože Borštnar in kupovalka Ana Špehar,
Poljanska cesta 59, Ljubljana, za stanovanjsko enoto garsonjero – I. nadstropje
– E, ki se nahaja v stanovanjskem objektu
3 B1 Zaloška, na parceli št. 1071 in 1073,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 9770/2004
Os-22682/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka
Đukiča, Polje cesta XII/2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, za stanovanje
št. 22-L, v 2. nadstropju, št. 01060/035 in
klet št. 01060/035, na naslovu Polje cesta
XII/2, Ljubljana, vpisanih v podvložku številka 1995/035, v katastrski občini Slape, dne
16. 5. 2006, pod opr. št. Dn 9770/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 22-L,
v II. nadstropju, št. 01060/035 in klet št.
01060/035, Polje cesta XII/2, Ljubljana,
parc. št. 967/29, k.o. Slape, ki je bila sklenjena med Občino Ljubljana Moste-Polje kot
prodajalcem in Gradbenim podjetjem Obnova kot kupcem,
– pogodbe št. 1691 z dne 8. 4. 1974, ki
sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, ki ga
zastopa glavni direktor Plestenjak Andrej in
kupovalka Justin Milena, rojena 7. 3. 1921,
Zg. Kašelj 17, Ljubljana Polje, za garsonjero
št. 22-L/II, v stanovanjskem bloku D-3 stanovanjske soseske MS-6 Slape, na parc. št.
967, k.o. Slape Polje,
– darilne pogodbe z dne 6. 1. 1982, ki
sta jo sklenila darovalka Justin Milena, Kašeljska 111, Ljubljana in obdarjenec Justin
Janez, Polje cesta XII/2, Ljubljana, za garsonjero št. 22, v drugem nadstropju na naslovu Polje cesta XII/2, v stanovanjskem

bloku D-3, stanovanjske soseske M-6 Slape, na parc. št. 967, k.o. Slape Polje,
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice razpolaganja, uporabe in uživanja na
stanovanju kot posameznem delu stavbe z
dne 3. 2. 1982, ki sta jo sklenila prodajalec
Janez Justin, Polje, Cesta XII/2, LjubljanaPolje in kupovalka Alajbegović Marija, Šolska 2, Portorož, za garsonjero št. 22-L/II,
v stanovanjskem bloku D-3, stanovanjske
soseske MS-6 Slape, na parceli št. 967, k.o.
Slape Polje.
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 6. 7. 2006
Dn 17207/2005
Os-22736/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mihelj Ide Kristine, Ljubeljska 22, Ljubljana, ki
jo zastopa Civilna odvetniška družba Tatjana Ivić in drugi, Dalmatinova 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo,
vpisano v vl. št. 2565, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 19. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 17207/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1.
1983, ki sta jo sklenila prodajalec Čeh Marjan, roj. 8. 12. 1927, Studenec n.h. Ivančna
Gorica in kupovalka Mihelj Ida, roj. 22. 2.
1935, Ljubeljska 22, Ljubljana, za garažo
parc. št. 2104, vpisano v vl. št. 2565, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo 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 6. 7. 2006
Dn 23220/2004
Os-22737/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simčič Doroteje, Scopolijeva ulica 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje, št. 25, v 3. nadstropju na naslovu
Scopolijeva ulica 3 v Ljubljani, vpisanem
v podvložek številka 3767/10, ročno vodene zemljiške knjige v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 19. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 23220/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 1823/14-62 z dne
7. 12. 1962, ki sta jo sklenili prodajalec
Sklad za zidanje stanovanjskih hiš občine
Ljubljana Šiška, Ljubljana, Celovška cesta 135, ki ga zastopa direktor Miroslav
Pleša in kupec Simčič Janez, Muljava 4,
Grosuplje, za stanovanje v 3. nadstropju v
stanovanjske bloku L-6 ob Scopolijevi ulici,
na zemljišču parc. št. 637/1, 638, 641 in
647/2, vložnih številk 637, 613 in 616, k.o.
Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 5162/2006
Os-22738/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vidic
Žige, Neubergerjeva ulica 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 145.E in pomožni prostor
z identifikatorjem 146.E, oboje vpisanem v
podvložek številka 2855/73, v katastrski občini Bežigrad, dne 18. 5. 2006, pod opr. št.
Dn 5162/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. JU 67-750 z dne 2. 11.
1967, ki sta jo sklenila Poslovno združenje
Giposs Ljubljana, ki ga zastopa SG Standard Ljubljana, Celovška cesta 87, po direktorju Miroslavu Pleši in kupovalka Sajovic
Marta, Celjska 25, Ljubljana, za stanovanje
št. 14 v 3. nadstropju, v objektu A2 ob Črtomirovi ulici, ki stoji na zemljišču parc. št.
1794/1, 1795, k.o. Bežigrad.
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 6. 7. 2006
Dn 1742/2006
Os-22739/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marine Mazgić in Jureta Mazgića, Ul. Molniške
čete 11, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Marina Mazgić, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 14.E, vpisanem v podvložek
številka 1720/14, katastrska občina Moste,
dne 16. 6. 2006, pod opr. št. Dn 1742/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1 v skupni izmeri
90,24 m2, z ident. št. 1531/14, Ulica Molniške čete 11, Ljubljana, podvl. št. 1720/14,
parc. št. 1453/1, k.o. 1730-Moste, ki je bila
sklenjena med strankama Staninvest Ljub
ljana TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalec) in Saša Prešern ter Mira Pevc Prešern
(kot kupca).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2006
Dn 13868/2005
Os-22740/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slovinić Vjekoslava, Ulica Ivana Regenta 7,
5000 Nova Gorica, ki ga zastopa Mejnik
d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 6,
v 2. nadstropju, na naslovu Zoletova 9, Ljub
ljana, z identifikatorjem 206.E, vpisanem
v podvložek številka 2956/44, v katastrski
občini Dravlje, dne 16. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 13868/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 30. 9. 1991,
ki sta jo sklenila prodajalec Slovinc Ivan,
rojen 28. 3. 1953, stan. Ivana Regenta 7,
Nova Gorica in kupec Slovinc Vjekoslav, roj.
27. 1. 1952, stan. Ivana Regenta 7, Nova
Gorica, za stanovanje v drugem nadstropju
stanovanjskega bloka na Zoletovi ulici 9 v
Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 6292/2002
Os-22743/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Urankar, Britof 374, Kranj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje, z
identifikatorjem 37.E in shrambo z identifikatorjem 38.E, oboje vpisanem v podvložek
številka 3861/20, v katastrski občini Vič, dne
16. 5. 2006, pod opr. št. Dn 6292/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe z dne 14. 10. 1980, ki so jo sklenili
prodajalec Skubic Stanislav, Tomažičeva 42,
Ljubljana in kupca Sever Branislav, Bojanji
vrh 9, Ivančna Gorica ter Sever Svetlana,
Ulica Maršala Tita 52, Savino Selo, Bačka,
za stanovanje št. 19/IV, ki se nahaja na Tomažičevi ulici 42 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 16991/2005
Os-22744/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vere
Vindiš, Brodarjev trg 13, Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 96.E, vpisanem
v podvložek številka 1488/96, v katastrski
občini Moste, dne 15. 5. 2006, pod opr. št.
Dn 16991/2005, izdalo sklep o začetku postopa vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja št. 596/92 z
dne 18. 6. 1992, ki sta jo sklenila prodajalka
Občina Ljubljana Moste-Polje, Proletarska
cesta 1, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik
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Izvršnega sveta Brane Matjašec in kupca
Miloševič Draško ter Violeta, Trg oktobrske
revolucije 15, Ljubljana, za stanovanje št.
96, v 10. nadstropju stanovanjskega objekta
Trg oktobrske revolucije 15, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 6708/2005
Os-22748/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milke
Pirc, Podgorska cesta 18, Sodražica, ki jo
zastopa Otium, d.o.o., Lily Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 49, z identifikatorjem 49.E,
vpisanem v podvložek št. 1607/49, katastrska občina Moste, dne 15. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 6708/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5 in
519/83 z dne 24. 11. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana in Marjanom Piskom, Trebinjska 8, Ljubljana, za
stanovanje št. 49, v IV. nadstropju stanovanjskega objekta AVL18.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 7177/2004
Os-22750/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petje
Battelino, Vodovodna 3a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikacijsko št. 02339/023 in za shrambo z identifikacijsko št. 02339/024, vpisana
v podvložek številka 3853/1, v katastrski
občini Bežigrad, dne 16. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 7177/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 28. 10. 1994, ki sta
jo sklenila prodajalec SCT stanovanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Štihova 26, ki ga
zastopa direktor Stane Bertoncelj in kupovalka Republika Slovenija, Občina Ljubljana
Bežigrad, Izvršni svet, Ljubljana, Linhartova
13, ki jo zastopa predsednik SI Borut Razdevšek, za garsonjero št. 17 v 6. nadstropju,
na naslovu Vodovodna 3a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
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Dn 682/2002
Os-23593/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Dušana Mravljeta in Ivanke Mravlje, oba Pleteršnikova
21, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko številko
06004/045 v izmeri 64 m2 in pomožnem prostoru z identifikacijsko številko 06004/046 v
izmeri 3,55 m2, oboje posamezni del stavbe
na Šišenski cesti 2, Ljubljana, ki stoji na
parcelni številki 519/3, katastrska občina
Zgornja Šiška, dne 25. 5. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, za stanovanje številka 22, v
tretjem nadstropju s kletjo, oboje Šišenska
cesta 2, Ljubljana;
– kupne pogodbe ST-2/22 z dne 14. 2.
1969, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, ki ga zastopa glavni direktor
Škerl Marko in kupcema Mravlje Dušanom
ter Mravlje Ivo, oba Pleteršnikova 21, Ljub
ljana, za dvosobno stanovanje številka 22,
v tretjem nadstropju stanovanjske stolpnice
ST-2/M ob Šišenski cesti v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 505/1, 523/1, 517/1 in 519, katastrska občina Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo 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 13. 7. 2006
Dn 17536/2000
Os-23599/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Horvat, Glinškova ploščad 13, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – dvosobnem stanovanju številka 4, v prvem nadstropju in kleti številka 4, v kletni etaži, oboje
Glinškova ploščad 13, Ljubljana, vpisanima
v podvložek številka 1836/4, z identifikatorjem 4.E, katastrska občina Ježica, dne
21. 6. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 5. 4. 1982, sklenjene med darovalko Nado Zavec, Glinškova ploščad 13, Ljubljana in obdarjenci Vojkom Zavcem, Anjo Zavec in Ireno Zavec,
vsi Glinškova ploščad 13, Ljubljana, za dvosobno stanovanje številka 4, v I. nadstropju
na Glinškovi ploščadi 13 v stanovanjskem
objektu Lamela – 13/V. faza izgradnje Soseske BS - 7 v Ljubljani, ki je zgrajeno na
zemljišču parcel številka 1225/3, 1225/4 in
1225/1, katastrska občina Ježica;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4.
1982, sklenjene med prodajalci Nado Zavec, Vojkom Zavcem, Anjo Zavec in Ireno
Zavec, vsi Glinškova ploščad 13, Ljubljana
ter kupcema Marijo Horvat in Alojzijem Horvatom, oba Bratovševa ploščad 25, Ljub
ljana, za dvosobno stanovanje številka 4,
v I. nadstropju na Glinškovi ploščadi 13,
v stanovanjskem objektu Lamela – 13/V.
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faza izgradnje Soseske BS - 7 v Ljubljani,
ki je zgrajeno na zemljišču parcel številka
1225/3, 1225/4 in 1224/1, katastrska občina Ježica.
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 in Alojzija Horvata,
Glinškova ploščad 13, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2006
Dn 17671/2001
Os-24107/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi Petra Kruha, Šketova 1, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
garažni boks št. 24 v kleti, Garažna hiša
Triplex - Stari Vodmat, Ljubljana, v izmeri
11,76 m2, z identifikatorjem 24.E, vpisani v
podvložku št. 361/24, k.o. Šentpeter, dne
31. 5. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 11. 5. 1981, sklenjene
med Ivanom Zabukovškom, Potrčeva 6 (prej
Ravbarjeva 8), Ljubljana, kot prodajalcem
in Sedej Janezom, roj. 17. 6. 1935, Vojkova
77, Ljubljana ter Sedej Elfrido, roj. 28. 6.
1942, Spodnje Pirniče 24b, Medvode, kot
kupcema, za nepremičnino - garažni boks
št. 24, v kleti garažne hiše Triplex ob hiši
Potrčeva 6, ki stoji na parc. št. 95/1, 97, 99,
100, 101/2 in 107, k.o. Peter II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2006
Dn 3294/2003
Os-24108/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi Klinični center Ljub
ljana, Zaloška c. 2, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 2 v pritličju, Gotska ul. 14, Ljub
ljana, v izmeri 46,20 m2, z identifikatorjem
101.E, vpisane v podvložku št. 3013/17,
k.o. Dravlje, dne 9. 3. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3817
z dne 4. 6. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa
Standard-invest, Celovška c. 89, Ljubljana,
po direktorju Miroslavu Pleši, kot prodajalcem in Klinične bolnice, Ljubljana, Zaloška
c. 2, ki jih zastopa direktor, Janez Zemljarič,
kot kupcem, za nepremičnino - enosobno
stanovanje št. 2 v pritličju, v izmeri 41,85 m2,
v II. stopnišču na vzhodni strani bloka T-2,
ki stoji na parc. št. 809/27, k.o. Dravlje, v
Soseski S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2006
Dn 18450/2005
Os-24435/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kožar Fehima, Vurnikova ulica 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 7, z identifikatorjem
7.E, vpisanem v podvložek številka 3952/7,
v katastrski občini Bežigrad, dne 6. 7. 2006,
pod opr. št. Dn 18450/2005, izdalo sklep
o začetku ostopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1
CO-378/90 z dne 20. 12. 1989, sklenjene
med SCT n.sol.o., Ljubljana, Titova 38, kot
prodajalcem in Z.P.U.Z., Dugave, Trg Senjskih uskoka 7, Zagreb, kot kupcem za triinpolsobno stanovanje v 3. nadstropju objekta
z oznako CO, v soseski BS 2/1 Zupančičeva
jama,
– kupne pogodbe z dne 5. 5. 1992, sklenjene med Vukoprodukt d.o.o., Ljubljana,
Kašeljska 4, kot prodajalcem in Ramić Ramizo, Tomačevska 8, Ljubljana, kot kupcem,
za triinpolsobno stanovanje št. 1/7, v stanovanjski soseski BS 2/1 Zupančičeva jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 22. 8. 2006
Dn 14089/2006
Os-24639/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja AMZS d.d., Dunajska
128a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine parc. št. 2293 in parc.
št. 2294/1, v katastrski občini Ajdovščina,
dne 7. 6. 2006, pod opr. št. Dn 14089/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 5. 2004, sklenjene med
družbo Petrol d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
kot prodajalcem in družbo Bavarski dvor
d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana, kot kupcem,
za nepremičnine parc. št. 2293 in parc. št.
2294/1, k.o. Ajdovščina.
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 27. 7. 2006
Dn 32631/2004
Os-25626/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Aleksandre Ivić, Cesta v Mestni log 36, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
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stanovanje z identifikatorjem 10.E, vpisanem v podvložek številka 2425/10, katastrska občina Trnovsko predmestje, pod opr.
št. Dn 32631/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 82/65 z dne
4. 10. 1965, za nakup garsonjere št. 10, v
stanovanjski stavbi A-3 ob Zbašnikovi ul.
v III. nadstropju, v II. stopnišču, Ljubljana,
ki je sedaj v zemljiški knjigi opredeljena kot
garsonjera št. 10, Cesta v Mestni log 36, 1.
stopnišče, v III. nadstropju v II. stopnišču,
Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe za zgoraj navedeno stanovanje, sklenjene med prodajalcem Maksom Marnom in kupcem Petrom
Berdajsom, obstoj izkazan z overjenimi izjavami lastnikov sosednjih nepremičnin.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2006
Dn 3400/06
Os-24962/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom z dne 12. 6. 2006, uveden postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 26. 5. 1995, sklenjene med prodajalcema Viktorjem Majcen
in Mileno Valant Majcen, ki se nanaša na
nakup skupnega prostora – del podstrešja
stan. bloka ul. 5. Prekomorske 2 na Ptuju,
stoječi na parc. št. 201, pripisani pri vl. št.
233, k.o. Ptuj,
– kupne pogodbe z dne 26. 5. 1995,
sklenjene med prodajalko Darinko Kolarič in
kupcema Darkom ter Nevenko Pintarič, ki se
nanaša na nakup skupnega prostora – del
podstrešja stan. bloka Ul. 5. Prekomorske 2
na Ptuju, stoječi na parc. št. 201, pripisani
pri vl. št. 233, k.o. Ptuj.
Pogodbi se nanašata na nakup skupnega prostora – del postrešja stan. bloka v Ul.
5 Prekomorske 5, na Ptuju, ki stoji na parc.
št. 201, pripisani pri vl. št. 233, k.o. Ptuj. Pogodbi sta po izjavi predlagateljev postopka
uničeni oziroma izgubljeni. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka, za
vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 8. 2006
Dn 2609/2006
Os-22662/06
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Darinke Smrekar, Podgorje 6, Podgorje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini: identifikacijska številka 850-1228-003,
vpisani v z.k. podvložku št. 1469/2, k.o.
Slovenj Gradec (stanovanje št. 2, v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ronkova ulica 16 v Slovenj Gradcu, stoječe na

parc. št. 798/2, k.o. Slovenj Gradec), izdalo
sklep Dn št. 2609/2006 z dne 22. 6. 2006,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) dne 18. 11. 1991,
med prodajalcem Tus Uteks Slovenj Gradec
in kupcem Miškovič Milanom ter aneksa h
kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
z dne 18 11. 1991, predloženega v odmero
davka dne 4. 12. 1991, sklenjenega med
Tus Uteks Slovenj Gradec ter kupcema Mihelič (prej Miškovič) Milanom in Mihelič Andrejo, oba Trbonje 21, Dravograd.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se na zahteva v korist
predlagateljice do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 7. 2006
Dn 544/2004
Os-22647/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
17. 11. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 4 o prodaji stanovanja z dne 17. 9.
1993, sklenjene med prodajalcem Gradbeno obrtjo d.o.o. Hrastnik ter kupcema Vizovišek Danijelom in Vizovišek Marjano, oba
stan. Log 2, Hrastnik, s katero sta kupca
pridobila stanovanje v stanovanjski hiši Log
2, Hrastnik, vpisan v podvložku št. 702/12,
k.o. Hrastnik mesto. Original pogodbe se je
po izjavi predlagatelja Vizovišek Danijela in
Marjane Vizovišek, Log 2, Hrastnik, izgubil.
Na navedeni nepremičnini je preldagana
vknjižba latninske pravice v korist Vizovišek Danijela in Marjane Vizovišek, Log 2,
Hrastnik. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 1. 2006
Dn 1762/2006
Os-24622/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Petra Pavele, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 100, ki ga zastopa odvetnica Carmen
Dobnik, Ljubljana, Likozarjeva 6, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pogodbe o združevanju sredstev za gradnjo objekta V-2 na Vrtnariji na
Vrhniki št. 05/14-stan/87 z dne 4. 11. 1987
in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 7. 3.
1988, oboje sklenjeno med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo občine Vrhnika, kot
prodajalcem ter Puzigača Srečkom in Miro,
oba Ljubljana, Linhartova 94, kot kupcema,
za stanovanje št. 1 v pritličju, s shrambo
št. 1 v pritličju in atrijem, Vrhnika, Vrtnarija
10b, z oznako 101.E, vpisanem v podvl. št.
3763/14, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Petra Pavele, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 100.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mese-
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cih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe št. 05/14-stan/87 z dne
4. 11. 1987 in aneksa k tej pogodbi z dne
7. 3. 1988 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 8. 2006
Dn 1151/2005
Os-25199/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Elektro Ljubljana d.d., Javnega podjetja za
distribucijo električne energije, Slovenska
cesta 58, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Alenka Košorok Humar iz Ljubljane, Kotnikova 15, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
kupoprodajne pogodbe št. 1-6/1962 z
dne 5. 1. 1962, sklenjene med Jožetom Jurgecem, Dolenji Logatec 235, kot prodajalcem in Elektro Ljubljana okolica, Ljubljana,
Parmova ul. 38, kot kupcem ter
pogodbe o priznanju lastninske pravice
z dne 22. 11. 2001, sklenjene med Jožetom
Jurgecem iz Ljubljane, Štrekljeva 2 in Elektro Ljubljana, Javnim podjetjem za distribucijo električne energije d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana,
za nepremičnino, parc. št. 426.S, vpisano v vložku št. 1245, k.o. Dolenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Elektro Ljubljana d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Slovenska
cesta 58, Ljubljana, mat. št. 5227992.
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 1. 9. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2006/00214
Os-24740/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Coming d.d., v stečaju, Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in partnerji, Resljeva 25, Ljubljana, proti dolžniku
Kegel Jakobu, prej Miklošičeva 1A, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
izterjave 1,277.168,20 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Kegel Jakobu, prej Miklošičeva
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 odvetnika Branka Rožmana, Černelčeva 3a,
Brežice.
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
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I 97/01327
Os-24782/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, proti dolžniku Čamilu Mujagiču, prej Trg izgnancev 12 A, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave
144.526 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Čamilu Mujagiču, prej Trg izgnancev 12A, 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 začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Izeta Hodžića, Cesta prvih borcev
40, p.p. 57, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežice
dne 22. 8. 2006
P 1279/2005
Os-24516/06
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. P 1279/2005, tožnika
mladoletnega Damjana Krofliča, zastopanega po materi in zakoniti zastopnici Vidi
Kroflič, Bele Vode 22, Šoštanj, ki ju zastopa
odvetnik Darko Repenšek iz Velenja, zoper
toženo stranko Peštalič Admira, Mionica pri
Travniku 69, Republika Bosna in Hercegovina, v skladu z 82. členom ZPP sklenilo:
toženi stranki Peštalič Admiru, Mionica
pri Travniku 69, Republika Bosna in Hercegovina, se za začasno zastopnico postavi
odvetnico Alenko Pečnik iz Celja. Začasna
zastopnica bo zastopala toženo stranko v
postopku, dokler tožena stranka oziroma
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 6. 2006
P 1/2006
Os-22410/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Šehzade Rahmanović, Miliči 6, Adlešiči, ki jo zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti
toženim strankam: 1. neznani in neznanokje
živeči dediči po pokojnem Milič Petru, Marindol 28, Adlešiči; 2. neznani in neznanokje
živeči Rade Jakovac, nazadnje bivajoč na
naslovu Miliči 6; 3. neznani in neznanokje
živeči Jakovac Petar, nazadnje bivajoč na
naslovu Miliči 6; 4. Mirjani Jakovac, Zapoljska 14, Zagreb, Republika Hrvaška; 5. Muc
Danici, Stankovci 2, Ribnik, Republika Hrvaška; 6. Stipanovič Andjeliji, Marindol 8b,
Adlešiči in 7. MIlič Nadi, Miliči 2, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi
priposestvovanja, pcto 100.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku dne
11. 4. 2006, postavlja začasnega zastopnika
1. neznanim in neznanokje živečim dedičem
po pokojnem Milič Petru, Marindol 28, Adlešiči; 2. neznanem in neznanokje živečemu
Radu Jakovacu, nazadnje bivajočemu na
naslovu Miliči 6; 3. neznanemu in neznanokje živečemu Jakovac Petru, nazadnje
bivajočemu na naslovu Miliči 6.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
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Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko 1. neznane in neznanokje
živeče dediče po pokojnem Milič Petru, Marindol 28, Adlešiči; 2. neznanega in neznanokje živečega Rada Jakovaca, nazadnje
bivajočega na naslovu Miliči 6; 3. neznanega in neznanokje živečega Jakovac Petra,
nazadnje bivajočega na naslovu Miliči 6, vse
do takrat, dokler le-ti ali njih pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 4. 2006
P 66/2006
Os-22412/06
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Igorju Fortunu v pravdni zadevi tožeče stranke Janeza Kobetiča, Mali
Nerajec 6, Dragatuš, ki ga zastopa pooblaščenec Jože Petrovčič, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki neznanim in neznano kje
bivajočim dedičem po pok. Medoš Mariji,
nazadnje bivajoči na naslovu Gornji Suhor
pri Vinici 19, Dragatuš in nato na neznanem
naslovu, postavlja začasnega zastopnika
neznanim in neznano kje bivajočim dedičem
po pok. Medoš Mariji, nazadnje bivajoči na
naslovu Gornji Suhor pri Vinici 19, Dragatuš
in nato na neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
bivajoče dediče po pok. Medoš Mariji, nazadnje bivajoči na naslovu Gornji Suhor pri
Vinici 19, Dragatuš in nato na neznanem
naslovu, vse do takrat dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Črnomlju
dne 6. 7. 2006
I 1000/2005
Os-22570/06
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska c.
134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec iz Kranja, proti dolžniku Goričan Robertu, Kališe 12, Stahovica, zaradi izterjave
56.485 SIT s pp, sklenilo, da se dolžniku
Goričan Robertu, Kališe 12, Stahovica, postavi začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz
Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 6. 2006
P 58/2006
Os-22414/06
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Terezije Pegam, Hrastje 24, Cerklje
ob Krki, ki jo zastopa odv. Marjan Černe iz
Brežic, zoper toženo stranko Josipino Pogačnik, neznanega bivališča v ZDA, zaradi
ugotovitve lastninske pravice vsp. 150.000
SIT, izven naroka dne 28. 6. 2006 sklenilo:
toženi stranki Josipini Pogačnik, neznanega prebivališča v ZDA, se postavi začasni
zastopnik in skrbnik za poseben primer odv.

Dušan Dornik iz Krškega, CKŽ 40, ki bo
zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z
opr. št. P 58/2006.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 2006
D 36/2002
Os-23621/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v zapuščinski zadevi po pok. Peric Jožefu, pok.
Rudolfa Davida, roj. 6. 8. 1929, iz Avstralije,
umrlem dne 28. 4. 1980, izven naroka, dne
31. 7. 2006 sklenilo:
na podlagi določila 131. člena Zakona
o dedovanju in 4. točki drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi z 131. členom Zakona o dedovavanju,
se dediču Peric Leu postavi začasno zastopnico, odv. Tanjo Marušič iz Nove Gorice,
katera bo dediča zastopala v zapuščinski
zadevi D 36/2002 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 7. 2006

Oklici dedičem
DE 204/98
Os-24784/06
Ante Dražetić, upokojenec iz Srednje
vasi 11, pošta Semič, je dne 2. 8. 1998 umrl
in ni zapustil oporoke.
Do dediščine imajo pravico neznani in
neznanokje bivajoči dediči. Ker sodišču ni
znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedičem je postavljen za skrbnika odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, Ulica Staneta
Rozmana 8.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 8. 2006
D 113/2006
Os-23022/06
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok.
Štumf Ivanu pok. Ivana, neznanega bivališča (prej Jelšane 75), roj. dne 8. 7. 1874, ki
je umrl 31. 3. 2006 (razglašen za mrtvega).
Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 8. 2006
D 65/96
Os-31944/04
Darij Oman, sin Pavla, roj. 24. 1. 1952,
državljan Republike Slovenije, umrl 20. 1.
1996, nazadnje stanujoč Kranj, Benedikova
ul. 16, ni zapustil oporoke.
Ker sta se njegova žena in hčerka odpovedali dediščini, prav tako pa tudi njegov
brat Pavle Oman, imajo do dediščine pravico dediči 3. dednega reda.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 2004

Oklici pogrešanih
N 7/2006
Os-24783/06
Matija (tudi Mate in Mathias) Jakofčič,
rojen 26. 2. 1805, v Cerkvišču 8, pošta Gradac, nazadnje stanujoč Cerkvišče 12, pošta
Gradac, je nedvomno že pokojen, ni pa mogoče dobiti dokazila o njegovi smrti.
Poziva se vse, ki kaj vedo o Matiji (tudi
Mateju in Mathiasu) Jakofčiču, zlasti o tem,
kdaj in kje je umrl, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, najkasneje v treh
mesecih po objavi tega oklica.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 8. 2006

Sodni preizkus menjalnega
razmerja
Ng 65/2006
Os-26087/06
Pri tukajšnjem sodišču je bil dne 4. 8.
2006 vložen predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja, določenega v pogodbi
o pripojitvi družbe Triglav, finančna družba
d.d., Ljubljana k družbi Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana dne 28. 10. 2005. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke tretjega odstavka 605. člena ZGD lahko v enem
mesecu od objave obvestila o vložitvi tega
predloga vložijo svoje predloge za preizkus
menjalnega razmerja, po poteku tega roka
predloga za sodni preizkus menjalnega razmerja ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 07641/2006
Rg-26109/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Intercombi Adria,
Transport in Logistika, d.o.o., Na Jami 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Simona Goriup
iz Ljubljane, Čufarjeva 1, objavlja sklep:
družba Intercombi Adria, Transport in
Logistika, d.o.o., Na Jami 1, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/43205/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
20. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Inter Kombi Transport ve
Lojistik Anonim Sirketi, Hadimkoy Yolu Gi-

Št.

seler Mevkii, Istanbul, Turčija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2006
Srg 08837/2006
Rg-23610/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Perun Žunter
& Co. računalniške storitve d.n.o., Tržaška
cesta 2, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Perun Žunter & Co. računalniške storitve d.n.o., Tržaška cesta 2, Ljub
ljana, reg. št. vl. 1/35408/00, preneha o
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 4. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Žunter Urban, Nizka 44,
Rečica ob Savinji in Tlaker Žunter Vesna,
Varpolje 25 A, Rečica ob Savinji, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2006

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Novak Vladimir s.p., Tomšičeva 1,
Lendava – Lendva, obrtno dovoljenje,
št.
070848/0831/01-32/2004
in
odločbo o obrtnem dovoljenju št.
070848/0831/01-32/2004,
izdano
dne
26. 11. 2004 od OZS. gns-236182
Planinc
Martin,
Brezovec
pri
Polju 12, Buče, obrtno dovoljenje, št.
042597/0081/00-64/1995. gng-236190

Potne listine preklicujejo
Bizjak Denis, Polževa ulica 005,
Ajdovščina, potni list, št. P00225318, izdala
UE Ajdovščina. gnl-236410
Bizjak Tomislav, Fijeroga 004, Šmarje,
potni list, št. P00556723, izdala UE Koper.
gnh-236139
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Bobera Stanovnik Selma, Kosmačeva
ulica 020, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00900996, izdala UE Piran. gni-236538
Brce Dušan, Kidričeva cesta 047A,
Kranj, potni list, št. P00610640, izdala UE
Kranj. gnd-236143
Brus Marija, Srednja Kanomlja 021A,
Spodnja Idrija, potni list, št. P00715789,
izdala UE Idrija. gnu-236526
Ceglar Daniel, Ulica Dolenjskega
odreda 041, Ivančna Gorica, potni list,
št. P00994196, izdala UE Grosuplje.
gnl-236535
Čakarun Sanja, Kolomban 010Č, Ankaran
– Ancarano, potni list, št. P00364405, izdala
UE Koper. gnw-236524
Daeckel Dean, Vodnikova cesta 017,
Ljubljana, potni list, št. P00775586, izdala
UE Ljubljana. gns-236153
Feratović Enisa, Vodnikova cesta 226,
Ljubljana, potni list, št. P00392374, izdala
UE Ljubljana. gnp-236531
Florjančič Bernarda, Zgornje Loke 008,
Blagovica, potni list, št. P01098246, izdala
UE Domžale. gnu-236151
Govše Dino, Smrekarjeva ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00149676, izdala
UE Ljubljana. gnf-236416
Grmič Zvonko, Vespazianova ulica 004,
Ptuj, potni list, št. P00934916, izdala UE
Ptuj. gnz-236146
Hološević Lana, Vrhpolje pri Moravčah
039A, Moravče, potni list, št. P00275178,
izdala UE Ljubljana. gnn-236533
Hološević Zoja, Vrhpolje pri Moravčah
039A, Moravče, potni list, št. P01143780,
izdala UE Ljubljana. gno-236532
Hrovat Maja, Podrečje 001A, Domžale,
potni list, št. P00205817, izdala UE Domžale.
gnf-236141
Jančevski Budimir Blaženka, Cesta
v Pečale 034, Ljubljana – Črnuče, potni
list, št. P00941249, izdala UE Ljubljana.
gng-236415
Kalin Ana, Lavričeva cesta 075,
Ajdovščina, potni list, št. P01191331, izdala
UE Ajdovščina. gnj-236537
Kalin Valentin, Lavričeva cesta 075,
Ajdovščina, potni list, št. P00701829, izdala
UE Ajdovščina. gnm-236534
Klopčič Andreja, Vrhpolje pri Moravčah
039A, Moravče, potni list, št. P01186959,
izdala UE Domžale. gnq-236530
Kočevar Nina, Vajdova ulica 022,
Semič, potni list, št. P00395041, izdala UE
Črnomelj. gnj-236412
Krajnik Anton, Begunje na Gorenjskem
009, Begunje na Gorenjskem, potni list,
št. P00114154, izdala UE Radovljica.
gny-236147
Lapornik Irena, Žigonova ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00241351, izdala
UE Ljubljana. gni-236413
Lenart Jože, Raduše 003A, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, potni list, št. P00270212,
izdala UE Slovenj Gradec. gnk-236411
Mastilović Bojan, Cesta v Zgornji log
097, Ljubljana, potni list, št. P00690116,
izdala UE Ljubljana. gnw-236149
Nadižar Marija, Srednje Bitnje 081A,
Žabnica, potni list, št. P00576927, izdala
UE Kranj. gnc-236144
Olup Matjažzvone, Mokrška ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P01168970, izdala
UE Ljubljana. gnt-236527
Peterka Filipović Vera, Ilirska ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00762124, izdala
UE Ljubljana. gnb-236145
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Petrič Mitja, Kraigherjeva ulica 025, Ptuj,
potni list, št. P00563457, izdala UE Ptuj.
gnx-236523
Purkat Branka, Turjak 077, Turjak, potni
list, št. P00657475, izdala UE Ljubljana.
gnv-236150
Pušnik Tine, Knezov štradon 019,
Ljubljana, potni list, št. P00936683, izdala
UE Ljubljana. gnh-236414
Radovan Tomaž, Godič 075A, Stahovica,
potni list, št. P00091281, izdala UE Kamnik.
gne-236142
Ristić Aleksandra, Turnše 041, Dob,
potni list, št. P00922851, izdala UE Kamnik.
gnr-236529
Rokavec Aleš, Bratovševa ploščad 033,
Ljubljana, potni list, št. P00074762, izdala
UE Ljubljana. gnr-236154
Rola Peter, Spodnja Ročica 025A,
Benedikt, potni list, št. P00980393, izdala
UE Lenart. gnt-236152
Rupar Janja, Telčice 006, Škocjan, potni
list, št. P00983099, izdala UE Sevnica.
gnk-236536
Serianz Luka, Gregorčičeva ulica 018,
Bled, potni list, št. P00713197, izdala UE
Radovljica. gnv-236525
Skopec Lara, Drenov Grič 007A, Vrhnika,
potni list, št. P00494197, izdala UE Vrhnika.
gnx-236148
Taborin Božo, Podhom 060, Zgornje
Gorje, potni list, št. P00493054, izdala UE
Radovljica. gng-236140
Turk Valter, Klanec pri Kozini 021A,
Kozina, potni list, št. P01172551, izdala UE
Sežana. gns-236528

Osebne izkaznice preklicujejo
Andrejka Rafael, II. ulica 5, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
000300589.
gno-236132
Arnež Luka, Štihova ulica 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002029172.
gnq-236330
Bezlaj Ignac, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000867422.
gni-236288
Blažič Mirjana, Rašiška ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000572474.
gnh-236314
Bodan Zlatan, Dolnje Ležeče 91,
Divača, osebno izkaznico, št. 000903225.
gnn-236483
Bosnar Branka, Riharjeva ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000717099.
gnj-236512
Brečko Dejan, Prešna Loka 3, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000339617.
gnh-236089
Breskvar Ljubo, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001745178.
gnl-236285
Breulj Zdravko, Liminjan 3, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000108856.
gnm-236388
Buh Opara Viktorija, Nasperska pot 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000123710.
gnj-236312
Ciko Hočevar Romana, Vodnikovo
naselje 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000972813. gno-236332
Cipot Danijel, Melinci 115b, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
000317547.
gni-236338
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Cmager Sonja, Gačnik 38, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001619069.
gnr-236229
Černoga Matej, Križni Vrh 89, Laporje,
osebno
izkaznico,
št.
001527034.
gnx-236448
Dedić Dževad, Pokopališka ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001238317.
gne-236292
Dežmarić Robert, Žvab 29, Ivanjkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001297497.
gnh-236364
Dobnikar Šeruga Romana, Gasparijeva
ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000794112. gnq-236355
Dolenšek Stanko, Frankopanska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000010280.
gnv-236325
Domevščik Bojana, Prešernova ulica
3, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001430088. gnp-236256
Dražil Mateja, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000380801.
gnz-236321
Drmota Franc, Bačne 2, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001375349.
gnx-236248
Emeršič Martin, Gerečja vas 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001663352.
gnn-236233
Emeršič Robert, Breg pri Polzeli 40/a,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001137154.
gnx-236073
Erčulj Alojzij Emilij, Žuzpančičeva
cesta 4, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000325625. gnx-236198
Fabijan Robert, Raičeva ulica 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000224811.
gnz-236296
Finžgar Dragica, Jagodje, Oljčna ulica
6, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001081191. gnt-236227
Fišer Zlatko, Obrežna ulica 55b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001814851.
gne-236367
Florjančič Bernarda, Zgornje Loke 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000667834.
gnd-236093
Franca Bruno, Sončna ulica 2, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001893848. gnf-236291
Frumen Marko, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001526371.
gng-236290
Furman Špela, Litijska cesta 184/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001294161.
gnx-236323
Gantar Filip, Režiška cesta 11,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000853748.
gnc-236094
Globačnik Bojana, Kotnikova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001803629.
gnf-236316
Gobovc Franc, Loke 1, Izlake, osebno
izkaznico, št. 001214435. gns-236478
Grlica Doroteja, Ljubija 119, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001263895.
gnf-236066
Habit Anton, Bresterniška graba
55, Bresternica, osebno izkaznico, št.
000728424. gno-236107
Hari Melita, Porabska ulica 6, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001486803.
gnj-236487
Hočevar Boštjan, Ulica Ivana Regenta
3, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001408851. gnt-236352
Hojnik Marija, Požeg 11, Rače, osebno
izkaznico, št. 001399047. gnu-236376

Horvat Vera, Glinek 4/h, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 001936935. gnh-236489
Hren Mitja, Testenova ulica 6, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001968822.
gne-236092
Ivančič Kristina, Mencingerjeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000180762.
gns-236328
Jan Stašo, Zaloška cesta 184/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000447188.
gnc-236319
Javoršek Franc, Malgajeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000596250.
gnc-236344
Jelen Jaka, Ob rimski nekropoli 16,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001953774. gng-236265
Jenko Mira, Kolezijska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001660469.
gnv-236350
Jeseničnik Gertruda, Ulica Pregarčevih
12, Maribor, osebno izkaznico, št.
000561589. gno-236382
Ješe Janko, Zaloše 11/a, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001648053.
gnq-236255
Juhant Igor, Brebovnica 10, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001120801.
gnw-236249
Jurič Marko, Ljubljanska ulica 94b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001884506.
gnw-236374
Jušić Hadis, Hrpelje, Slavniška cesta 3,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001751287.
gnu-236501
Kaiser Tatjana, Remšnik 9, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001557476.
gny-236072
Keber Savo, Vojkovo nabrežje 18,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000438097. gnk-236286
Kerin Ivan, Sv. Peter 58, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001389812.
gnj-236387
Kišfalvi Nikolaj, Slovenska ulica 58,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001571985.
gng-236340
Klepić Zoran, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001742659.
gnq-236305
Knez Cirila, Gosposvetska cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001862373.
gnn-236308
Kofol Metod, Šempas 2/a, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001326981.
gnw-236274
Kolenc Janez, Gotna vas 51, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001840572.
gno-236482
Konđelji Čenan, Pobreška cesta 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001737980.
gnz-236371
Kopač Zdenka Štefanija, Endliherjeva
ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002001369. gns-236303
Kopše Boštjan, Dolnja Počehova 34,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000840463. gns-236228
Korelič Andrej, Mladinska ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001139816.
gnb-236370
Koršič Aleš, Izvidniška cesta 25,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 000094588.
gny-236297
Kostanjevec Robert, Nova vas pri
Markovcih 5/a, Markovci, osebno izkaznico,
št. 000805186. gni-236238
Kovač Uroš, Slamnikarska cesta 16,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000998660.
gnd-236443
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Krajnc Luka, Obrtna ulica 9, Muta, osebno
izkaznico, št. 001509080. gnp-236131
Krajnc Peter, Cirkovce 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001104066. gni-236063
Krstić Mladenka, Ulica Moše Pijada 23b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000695345.
gny-236372
Lapornik Irena, Žigonova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000622547.
gnx-236348
Lavrenčič Janez, Bresterniška ulica
26, Bresternica, osebno izkaznico, št.
000732408. gnt-236377
Lazarevič Neža, Podvinje 22, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000016960.
gne-236242
Lenhart Renato, Dašnica 13, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001046771.
gnb-236245
Lenič Uroš, Golo 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001636794. gnm-236309
Likar Barbara, Boletova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000344169.
gny-236497
Ljubič Milan, Brezje pri Grosupljem 41,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000037832.
gnv-236200
Lukić Dijana, Naselje heroja Maroka 24,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001956750.
gne-236267
Mahnič Thomas, Ferkova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000844373.
gnp-236381
Marin Stanislav, Gramozna ulica 20,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 000424004.
gno-236357
Marinšek Uroš, Industrijska ulica 30,
Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000400999. gnj-236362
Mevlja Ana Marija, Lokev 190/c,
Lokev, osebno izkaznico, št. 000987819.
gnt-236502
Miklavčič Vinko, Kajuhova ulica 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001604664.
gns-236278
Miklič Viktor, Mlinarska pot 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001037931.
gnr-236479
Milenkovič Palmira, Obrtniška ulica 16,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001216617. gnd-236293
Mohorič Miha, Bizantova cesta 2,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001453082.
gnw-236099
Muminović Abdega, Na plavžu 69,
Železniki, osebno izkaznico, št. AH 12253
– za tujca. gnf-236216
Munda Stanko, Prešernova ulica 7,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001252439.
gnh-236239
Muršič Zdenka, Čopova ulica 3,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001503100. gnd-236268
Nemec Mojca, Vrtojba, Gramozna pot
9, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001779793. gns-236503
Ocvirk Silva, Kovinarska ulica 15,
Štore, osebno izkaznico, št. 000497270.
gnt-236252
Ojsteršek Boštjan, Lahomno 73,
Laško, osebno izkaznico, št. 001246934.
gnh-236264
Pance Jernej, Viška cesta 54, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001165395.
gnd-236343
Pavčič Sebastian, Ukmarjeva ulica 16,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001910602. gng-236390

Pavšek Sabina, Miklošičeva ulica 1/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001308428.
gnc-236444
Pečko Stanislav, Babna Gora 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000302269.
gnn-236283
Penovski Plevčak Dragica, Pod lipami
32, Celje, osebno izkaznico, št. 000544943.
gns-236253
Perko Aleksandra, Moškričeva ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001851117.
gnj-236287
Petrović Dragoslav, Vilharjeva ulica 13,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000290490.
gnx-236298
Pfeifer Anton, Leskovca 17/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001706866.
gni-236263
Pirc Bojan, Župančičeva ulica 16, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 000042298.
gnc-236269
Pivec Janko, Kajuhova ulica 12,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001091714.
gnm-236384
Plečnik Katja, Štihova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001906440.
gnt-236331
Podlipnik Vitomir, Kočna 37, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001136523.
gnl-236210
Potisek Alojzij, Maroltova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000118424.
gno-236307
Povšič Karolina Draga, Na gaju 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056640.
gnb-236495
Premrov Rudolf, Novakova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000074285.
gny-236347
Puc Andraž, Col 106, Col, osebno
izkaznico, št. 001085717. gnp-236081
Puc Nika, Col 106, Col, osebno izkaznico,
št. 001088449. gno-236082
Puc Silva, Col 106, Col, osebno
izkaznico, št. 001085707. gnn-236083
Rahne Dušan, Hudourniška pot 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000110970.
gnr-236329
Rakič Dušan, Ulica Ivana Turšiča 4,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000436672.
gny-236272
Ramšak Sabina, Kajuhova cesta 14,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001254625.
gnn-236208
Rautović Angela, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001202058. gnr-236354
Ravnik Miran, Zgoša 55, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000190903.
gno-236257
Ravnik Sonja, Zgoša 55, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000122252.
gnj-236262
Reinhardt Christian, Knezova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001022854.
gnk-236311
Ristovska Zlata, Tavčarjeva ulica 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000121272.
gnm-236484
Romšak Jože, Podljubelj 56, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000528424.
gnz-236496
Rues Milan, Glinškova ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000133273.
gni-236313
Rutar Hren Mery, Gosposvetska cesta 67,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000634070.
gns-236378
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Sapač Boris, Lendavska ulica 37b,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001751592. gnj-236337
Skok Aleksander, Mladinska ulica 3,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001899767.
gni-236488
Slatič Silva, Meškova ulica 8, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000657638. gno-236232
Slovša Jure, Polhov Gradec 4, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 000712293.
gnj-236341
Smerdu Ivan, Jagodje, Ulica proletarskih
brigad 10, Izola – Isola, osebno izkaznico,
št. 000747739. gnm-236059
Sotenšek Maja, Srednje Gameljne 42/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000438217. gne-236317
Stanković Zoran, Ulica Milana Majcna 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001142515.
gnc-236294
Starc Boris, Manžan 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000649457. gnm-236284
Šajher Maks, Novo naselje 27, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001613198.
gnl-236360
Šefer Nina, Sv. Duh 23, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001708455.
gnz-236246
Šegš Damijan, Gradiške Laze 1,
Litija, osebno izkaznico, št. 001040243.
gnx-236273
Šolaja Aleksander, Nova vas 25, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000700930.
gnu-236276
Šorli Danilo, Podbrdo 63C, Podbrdo,
osebno
izkaznico,
št.
001018054.
gnd-236193
Špiček Martinka, Gasilska ulica 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000627560.
gnr-236279
Štepec Zlata, Male Dole pri Temenici 7,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000740386.
gnb-236195
Štrubelj Andrej, Dolenjska cesta 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001143683.
gnd-236318
Šušteršič Borut, Shakespearova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000434154.
gnv-236375
Švigelj Barbara, Matinjak 55, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001019542.
gny-236447
Tepeš Jolanda, Tkalska ulica 3/c,
Celje, osebno izkaznico, št. 000384815.
gnv-236250
Teskač Dušan, Lackova cesta 113,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001440692.
gnr-236379
Truhačev Nikolaj, Cesta 1. maja 19,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000018666.
gnk-236211
Turel Lidija, Brezina 4, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000692659. gng-236240
Ulčar Stanislav, Ulica bratov Komel 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000247585.
gnw-236324
Valentić Slavka, Poklukarjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001063829.
gnu-236351
Velikonja Ada, Rutarjeva ulica 3/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001207569.
gnv-236275
Vertot Boštjan, Attemsov grad 32, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 001518173.
gnd-236068
Vinder Žiga, Gotovlje 82, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001696844. gnw-236074
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Vodlan Špela, Gabrsko 63c, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000643379.
gnc-236494
Vrbinc Andrej, Javor 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001053244. gnt-236327
Zaletel Karmen, Trebinjska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000868104.
gnl-236310
Zobec Janez, Kolodvorska cesta 12,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000021444.
gnp-236456
Zorec Franc, Grajenščak 12, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000678974. gnm-236234
Zorin Ferdinand, Borova vas 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000159134.
gnn-236383
Zupanc Miran, Šentjanž nad Štorami 33,
Štore, osebno izkaznico, št. 000668389.
gnr-236254
Zupanc Rudolf, Kantetova ulica 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001099095.
gnp-236306
Žavbi Feliks, Zbilje 12/b, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000161573.
gnx-236098
Žejn Alojzij, Veliko Ubeljsko 13,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000533406.
gnh-236039
Železnik Toni, Lahomno 47, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001769237.
gni-236088
Žerak Martina, Sv. Anton, Farančan 10,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 001501957.
gnb-236295
Židanek Marjan, Mavsarjeva cesta
5, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001071256. gnw-236499

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ahačič Borut, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001963245, reg. št. 73921, izdala UE
Ljubljana. gnd-236118
Arnež Peter Paul, Višnjevik 7, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001029595, izdala UE Nova Gorica.
gnw-236049
Ažnik Tadej, Elektrarniško naselje 2,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001622514, reg. št. 11810, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnc-236069
Batagelj Andreja, Vrtovin 10, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1540251,
reg. št. 12397, izdala UE Ajdovščina.
gnr-236454
Berginc Brigita, Vrsno 3, Kobarid, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001380366, izdala
UE Tolmin. gnq-236455
Blaž Bojan, Grajenščak 21, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1621932, izdala
UE Ptuj. gnq-236180
Bregant Aleš, Delavska ulica 15,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002185073, izdala UE Jesenice.
gnf-236041
Breznikar Lucija, Šalek 89, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003008960, izdala UE Velenje.
gnp-236056
Cverle Nina, Baredi 36, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000940576, reg. št. 9292, izdala UE Izola.
gnp-236481
Čausević Sejad, Frankov naselje 54,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. B
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BE C CE G H, št. S002162441, izdala UE
Škofja Loka. gnp-236106
Čuček Lizika, Jiršovci 45, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 333048, izdala
UE Ptuj. gnl-236460
Dežmarić
Robert,
Žvab
29,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S003039804, izdala UE Ormož.
gni-236363
Dolenšek Stanko, Frankopanska ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001863847, reg. št. 268, izdala
UE Ljubljana. gnt-236127
Dučanović Demo, Cesta revolucije 4,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001412818, izdala UE Jesenice.
gnd-236043
Erčulj Alojzij Emilij, Župančičeva cesta 4,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000066666, reg. št. 9712, izdala UE
Grosuplje. gnu-236201
Erzetič Jan, Kozlovičeva 27, Koper
–
Capodistria,
vozniško
dovoljenje,
št. SI 61118, reg. št. 47888, izdala UE
Koper. gnk-236186
Flegar Robert, Ulica Štefana Kovača 9,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000977586, izdala UE Murska
Sobota. gnk-236086
Fras Majda, Štajngrova 88, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001688581, izdala UE Lenart.
gnh-236464
Ftičar Gregor, Cesta Dr. Tineta Zajca
2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001922243, reg. št. 25256, izdala UE
Kamnik. gng-236490
Gaberšek Alenka, Trebinjska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002092627, reg. št. 171026, izdala UE
Ljubljana. gnz-236121
Gosar Majda, Liparjeva ulica 53,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002058697, reg. št. 10340, izdala UE
Domžale. gnf-236091
Grabus Muhamed, Ulica bratov Učakar
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B
BE C CE D1 D G H, št. S001297083, reg. št.
228139, izdala UE Ljubljana. gns-236128
Grlica Doroteja, Ljubija 119, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002012986, izdala UE Mozirje. gnj-236062
Horvat Alen, Kolodvorska cesta 7,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 003023110, reg. št.
14784, izdala UE Kočevje. gns-236078
Ibrišimović Mensur, Kersnikova cesta
2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001890851, izdala UE Velenje.
gnz-236221
Iskra Lea, Spodnji Log 48, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001246136, reg.
št. 11812, izdala UE Litija. gnf-236491
Jakopič Nives, Čargova ulica 9,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001985527, izdala UE Nova Gorica.
gnx-236048
Javornik Andreja, Kolmanova cesta 18,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S002163542, reg. št.
130278, izdala UE Maribor. gnd-236468
Jelačič Iztok, Preloge 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1943223, reg. št. 195772, izdala UE
Ljubljana. gnq-236280
Jelen Zlatka, Trdobojci 76, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3089276, izdala
UE Ptuj. gnm-236459

Jovančević Goran, Bavdkova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003019415, reg. št. 279210, izdala UE
Ljubljana. gng-236115
Jusufi Berat, Šišenska cesta 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001965515, reg. št. 265445, izdala UE
Ljubljana. gnm-236334
Juvan Dušan Franc, Polzela 29/a,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2128958, izdala UE Žalec. gnp-236181
Kaiser Tatjana, Remšnik 9, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7127, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnz-236071
Katič Gorazd, Rogoška cesta 1, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h GH, št. S001643848, reg. št.
123712, izdala UE Maribor. gnb-236470
Kavčič Emil, Prvačina 154/a, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001835438, izdala UE Nova Gorica.
gnc-236044
Knez Igor, Klaričeva ulica 9, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCD,
št. SB000004706 – inštruktorsko, izdala UE
Koper. gnh-236289
Knežević Robert, Celovška cesta 125,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000064794, reg. št. 49928, izdala UE
Koper. gnu-236101
Kočevar Nina, Vajdova 22, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1205818, reg. št. 10539, izdala UE
Črnomelj. gnp-236435
Kolar Gašper, Planinska vas 41/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002218179, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnm-236209
Kolenc Janez, Gotna vas 51, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2236102, izdala UE Novo mesto.
gnk-236486
Komnenović Oliver, Cesta Cirila Tavčarja
10, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002213821, izdala UE Jesenice.
gne-236042
Koradin Tatjana, Grgar 129, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002007397, izdala UE Nova Gorica.
gnb-236045
Korelič Andrej, Mladinska ulica 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002216490, reg. št. 120930, izdala UE
Maribor. gne-236467
Korošec Marjan, Čopova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000147321, reg. št. 19628, izdala UE
Ljubljana. gnk-236111
Kosi Robert, Šercerjeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001827239, reg. št. 160062, izdala UE
Ljubljana. gnx-236123
Kostanjevec Robi, Nova vas pri Markovcih
5a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1983160, izdala UE Ptuj. gnu-236176
Kovačič Marijan, Modrejce 14, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000694837, izdala UE Tolmin. gnr-236079
Kozlevčar Sebastijan, Pod gozdom,
cesta VI/30, Grosuplje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003014200, reg. št. 31871,
izdala UE Grosuplje. gns-236203
Krapež
Marina,
Predmeja
143,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2225356, reg. št. 14715, izdala UE
Ajdovščina. gnb-236095
Krepek Laris, Krčevina pri Vurbergu
12, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
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A1,A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 3063405, izdala
UE Ptuj. gnt-236077
Krivec Ksenija, Slomškova ulica 20,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1638770, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-236051
Liberšar Pavel, Športna ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000688300, reg. št. 3816, izdala UE
Ljubljana. gnj-236112
Likar Miloš, Otlica 52, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S1540224,
reg. št. 17551, izdala UE Ajdovščina.
gnv-236450
Lipovec
Mihael,
Podgradje
25,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003075715, izdala UE Ljutomer.
gnm-236084
Lipovnik Helena, Toledova ulica 13,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001602778, reg. št. 1959, izdala UE Ruše.
gnm-236359
Lipovšek Miran, Jurčkova cesta 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S002221328, reg. št. 203664, izdala UE
Ljubljana. gnr-236104
Lukšič Jurij Sebastjan, Levčeva ulica
14, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50kM/h BGH, št. S 1795218, reg. št.
250286, izdala UE Ljubljana. gng-236090
Maček Miha, Peruzzijeva ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001828531, reg. št. 262297, izdala UE
Ljubljana. gnw-236124
Majstorović Elvir, Postojnska cesta 9,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003026144, reg. št. 17593, izdala UE
Postojna. gnv-236300
Malačič Štefan, Vučja Gomila 6,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 3041278, izdala
UE Murska Sobota. gnl-236085
Marin Stanislav, Dokležovje, Gramozna
ulica 20, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001742573,
izdala UE Murska Sobota. gno-236457
Marincelj Jan, Kodrova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003068744, reg. št. 246685, izdala UE
Ljubljana. gny-236122
Markič Andrej, Šolska ulica 8, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1951062, reg. št. 15346, izdala UE
Piran. gnh-236389
Markič Gregor, Ulica bratov Praprotnik
22, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1640504, reg. št. 40400,
izdala UE Kranj. gnr-236429
Miklič Viktor, Mlinarska pot 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000776110, izdala UE Novo mesto.
gnq-236480
Modic Stanovnik Eva, Ulica bratov
Babnik 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001343210, reg. št. 230911,
izdala UE Ljubljana. gns-236103
Mohorič Miha, Bizantova cesta 2,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002136999, reg. št.
259742, izdala UE Ljubljana. gny-236097
Nabernik Ivan, Šalek 91, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000048295,
izdala UE Velenje. gng-236065
Naglost Borut, Laurinova ulica 8,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S2206946, reg. št. 14627, izdala UE
Ajdovščina. gny-236451
Nečemer Emil, Na žago 11, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. A,BE,C,CE,F,G,H,

št. S 1658435, izdala UE Novo mesto.
gnt-236477
Obersnel Gašper, Pavšičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002098433, reg. št. 157784, izdala UE
Ljubljana. gnv-236100
Ojsteršek Boštjan, Lahomno 73,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S003038789, reg. št. 12730, izdala UE
Laško. gnq-236130
Pance Jernej, Viška cesta 54, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002112715, reg. št. 269919, izdala UE
Ljubljana. gnq-236105
Pavič Jože, Gavce 62, Šmartno ob Paki,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE D1 D
G H, št. S002015749, izdala UE Velenje.
gnh-236214
Pavšek Marin, Ul. Mag, Nolia št. 36, 05
– 126 Nieporet, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000041159, izdala UE Zagorje
ob Savi. gni-236038
Pavšek Sabina, Miklošičeva ulica 1/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002161780, reg. št. 42430, izdala UE
Domžale. gnb-236445
Pečovnik Peter, Ošelj 1/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/hBGH, št. S 2156515, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnj-236087
Pejanović Marjan, Dolnje Mraševo 15,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001647395, izdala UE Novo mesto.
gnf-236266
Pereno Andrej, Cesta Goriške fronte 12,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001986417, izdala UE Nova
Gorica. gny-236047
Perovšek Mateja, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001373066, reg. št. 236362, izdala UE
Ljubljana. gnf-236191
Petelin Silvan, Belokriška cesta 32,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B BE C CE F G H, št. SI 26761, reg. št.
4387, izdala UE Piran. gnf-236391
Pfeifer Anton, Leskovca 17/a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
001859794, izdala UE Laško. gnu-236476
Prebil Valentin, Ljubgojna 20, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001610827, reg. št. 34817, izdala UE
Ljubljana. gnf-236116
Prinčič Danijel, Ulica Nikole Tesle 35,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001928862, izdala UE Nova
Gorica. gnv-236050
Pšeničnik Matjaž, Prušnikova ulica 48,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001332024, reg. št. 107775, izdala UE
Maribor. gnx-236473
Rahne Dušan, Hudourniška pot 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001996720, reg. št. 754, izdala UE
Ljubljana. gnu-236126
Ramšak Darko, Plečnikova ulica 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000154188, reg. št. 6232, izdala UE
Maribor. gnw-236474
Ramšak Sabina, Kajuhova cesta 14,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003054106, izdala UE Velenje.
gnx-236498
Ravbar Teja, Ulica Franca Segulina 3,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001697096, izdala UE Sežana.
gnl-236485
Resimić Slobodan, Crnogorska 1,
Beograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 001963988, reg. št. 266647, izdala UE
Ljubljana. gno-236282
Rokavec Aleš, Bratovševa ploščad 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002140130, reg. št. 93359, izdala UE
Ljubljana. gnq-236405
Sambolec Mario, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002140286, reg. št. 272988, izdala UE
Ljubljana. gnh-236114
Siter Ljubomir, Kardeljev trg 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001735603, reg. št. 136, izdala UE Velenje.
gnp-236206
Sivec Andrej, Iška Loka 32, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. B BE C CE G H, št.
S003036440, reg. št. 241883, izdala UE
Ljubljana. gnw-236024
Soko stanislav, Pernica 28, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001767928, reg. št. 124235, izdala UE
Maribor. gnf-236466
Stanojević
Manuela,
Godnje
7,
Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003051226, izdala UE Sežana.
gne-236492
Starc Boris, Manžan 4, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S001507335, izdala UE
Koper. gng-236315
Šantak Anton, Jenkova cesta 17,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001890894, izdala UE Velenje.
gnv-236500
Šarkezi Zvezdan, Kramarovci 23,
Rogašovci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S001605704, izdala UE Murska Sobota.
gnw-236449
Šegš Damijan, Gradiške Laze 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003057088, izdala UE Litija.
gnz-236096
Šerc Rok, Glavni trg 4, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1873904, izdala
UE Ljutomer. gng-236465
Šimenc Romana, Bizoviška cesta 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001825855, reg. št. 263280, izdala UE
Ljubljana. gnc-236119
Škamprle
Davorin,
Orlek
34,
Sežana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1387394, izdala
UE Sežana. gnd-236243
Štor Danica, Lavričeva cesta 54,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2054971, reg. št. 9128, izdala UE
Ajdovščina. gns-236453
Štor Vojko, Lavričeva cesta 54,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2055829, reg. št. 8950, izdala UE
Ajdovščina. gnt-236452
Šušteršič Borut, Shakespearova ulica
2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S002043960, reg. št.
51098, izdala UE Maribor. gny-236472
Tratnjek Matija, Trg Alfonza Šarha 6,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1813201, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnn-236458
Truhačev Nikolaj, Cesta 1. maja 19,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000096552, izdala UE Jesenice.
gng-236040
Unterajter Vesna, Betnavska cesta
69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S002046402, reg. št.
104036, izdala UE Maribor. gnz-236471
Vidmar Jožef, Cvetlična ulica 11, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
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399144, reg. št. 1972, izdala UE Slovenske
Konjice. gnc-236244
Zadravec Ratko, cesta na Brod 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002080266, reg. št. 142561, izdala UE
Ljubljana. gni-236113
Zaviršek Judita, Lobček 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1508325, reg. št. 13124, izdala UE
Grosuplje. gnq-236205
Žagar Bojan, Zapudje 5/a, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11623, izdala UE Črnomelj. gnr-236179
Žarn Lucy, Delavska ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001766931, reg. št. 94825, izdala UE
Maribor. gnc-236469
Židanek Marjan, Mavsarjeva cesta 5,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1565946, reg. št. 17997, izdala
UE Ljubljana. gnd-236493

Zavarovalne police preklicujejo
Bojovič Radisav, Arnolda Tovornika 4,
Maribor, zavarovalno polico, št. 358508,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m1005
Čerčinovič Željko, Cesta zmage 105,
Maribor, zavarovalno polico, št. 40275441,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m991
Črnivec
Gregor,
Kettejeva
ulica
24, Maribor, zavarovalno polico, št.
00101814600,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnu-236426
Logar Zdenka in Zdravko, Sketova 8,
Celje, zavarovalno polico, št. 41601003830
in št. 41601003474, izdala zavarovalnica
Slovenica Življenje d.d. gnb-236420
Matjašič Peter, Mezgovci ob Pesnici
4b, Dornava, zavarovalno polico, št.
00101857546,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gns-236178
Plavčak Sašo, Lovska 53, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40357937, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m1004

Spričevala preklicujejo
Adamič Lea, Praproče pri Grosupljem
9, Ivančna Gorica, spričevalo 2. letnika
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
izdano leta 2006. gny-236522
Ahlin Ana, Izgorje 4, Žiri, spričevalo
4.letnika Gimnazije Vič v Ljubljani, izdano
leta 2006. gnf-236441
Alba Ladislav, Podulce 7, Raka,
spričevalo 8. razreda OŠ Jurij Dalmatin,
izdano leta 1979. gne-236167
Arh Sandra, Hrastje 77, Kranj, spričevalo
1. letnika Gimnazije Ledina v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnz-236271
Arvaj Igor, Ribiška ulica 24, Veržej,
indeks, št. 93610066, Fakulteta za strojništvo
MB. m981
Ažnik Klemen, Ložnica 26H, Žalec,
indeks, št. 18040179, Filozofska fakulteta.
gnb-236320
Babič Benjamin, Cesta zmage 47,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje strojne
šole MB, izdano leta 2006. m989
Babnik Mateja, Pot na Fužine 49,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnc-236219
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Balja Alen, Veliki Obrež 46a, Dobova,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko Krško, izdano leta 1995.
gnz-236446
Baltić Asja, Sostrska cesta 10J,
Ljubljana-Dobrunje, izkaz od 1. – 4. razreda
OŠ Sostro. gni-236067
Banfi Matejka, Partizanska 28, Gornja
Radgona, indeks, Gimnazije Ljutomer.
gnz-236421
Bavdek Leonela, Apače 194, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2002.
gnq-236430
Bezjak Branka, Sladkogorska cesta 36,
Ceršak, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole MB, izdano leta 1991. m979
Bodlaj Tadej, Bukovčeva 9, Domžale,
spričevalo 8. razreda OŠ Rodica Domžale,
izdano leta 2005. gnc-236169
Buček Marko, Betajnova 21, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2001. gns-236053
Celar Aleš, Strahinj 97/a, Naklo,
spričevalo 1. letnika Škofijske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2006.
gne-236517
Cesar Sabina, Trg svobode 6, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu 4. letnika Ekonomske šola, izdano
leta 2001 in 2004. gnd-236418
Ciperle Lovrenc, Brniška cesta 60,
Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Litostroj.
gng-236515
Cizara Kristjan, Trg Pavla Rušta 1,
Vipava, indeks, št. 26105382, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Ljubljani.
gnp-236135
Cvetkovič Monika, Četinci 10, Petrovci,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
strojne in poklicne šole v Murski Soboti.
gnn-236108
Črv Ivo, Alojza Travna 20, Jesenice,
diplomo Centra srednjega usmerjenega
izobraževanja Jesenice, izdana leta 1989.
gnn-236058
Črv Ivo, Alojza Travna 20, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
voznike motornih vozil – Šola za voznike,
izdano leta 1981. gno-236057
Dimčič Danilo, Dravska pot 9, Miklavž
na Dravskem polju, indeks, št. 29010899,
Fakulteta za strojništvo MB. m990
Dolenc Jure, Stara cesta 31, Logatec,
spričevalo od 1 do 4. letnika Gimmnazije
Jurija Vege Idrija, izdano leta 2001 do 2005.
gnk-236461
Drabik Maja, Ulica Nade Čamernikove 7,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2003. gnp-236506
Frankovič Andrej, Hrast 31/a, Vinica,
indeks, št. 30013517, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gny-236247
Gašpar Nenad, Tišina 6/d, Tišina,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2004. gnh-236539
Gligorov Vreg Blaž, Obrije 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Jarše v
Ljubljani. gnk-236136
Golub Dejan, Podolnica 42, Horjul,
spričevalo
o
končani
OŠ
Horjul.
gnm-236509
Gombač Maja, Rimska 7a, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc
Ljubljana, izdano leta 2006. gnn-236033

Grab Miroslav, Meljska cesta 72,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
elektroračunalniške šole MB, izdano leta
2006. m997
Greifener Marjan, Arbajterjeva 3, Ptuj,
spričevalo Strojne šole Ptuj, izdano leta
1980. m1006
Grmek Marko, Tržaška cesta 4, Postojna,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole Postojna, izdano leta
1999 in 2000. gnv-236075
Gros Manca, Moste 56, Komenda,
indeks, št. 71050709, izdala Biotehniška
fakulteta v Ljubljana. gnl-236510
Hlevnjak Tina, Zavita ulica 16, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje MB, izdano leta 2002/2003.
m1012
Hojnik Franc, Loka pri Framu 30, Fram,
spričevalo o zaključnem izpitu OŠ Fram,
izdano leta 1981. m1013
Jakša Matej, Pohorskega bataljona 29/a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franceta
Bevka, izdano leta 2005. gnp-236406
Janežič Klemen, Vopovlje 27, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika
Srednje šole Jesenice, izdano leta 2001.
gnf-236541
Ječnik Janez, Zikova 8, Kamnik,
spričevalo 5.letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnb-236520
Jehart Mojca, Čečovje 28, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2005. gnf-236166
Ješič Mirela, Vrazova 46, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole MB, izdano leta 2006.
m1014
Kadunc Matej, Znojile 1 a, Kamnik,
spričevalo 2.letnika SGGEŠ – Srednje
poklicne šole v Ljubljana, izdano leta 2005.
gni-236438
Kasapovič Danijel, Panonska 8, Maribor,
spričevalo 1.,2. in 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem MB, izdano leta
2004,2005,2006. m1002
Kastelic Maja, Prečna ulica 3, Litija,
indeks, št. 20200468, Pravna fakulteta.
gnl-236110
Kernc Edna, Hrenova ulica 18, Ljubljana,
diplomo Srednje naravoslovne šole v
Ljubljani, izdana leta 1989. gnx-236023
Kocjančič Teja, Kozlovič 5, Marezige,
spričevalo 3. letnika Tehniške šole, tehniška
gimnazija, izdano leta 2005. gnh-236164
Kočunik Polonca, Črešnjevec ob Dravi
41, Selnica ob Dravi, spričevalo 2., 3., 4. in
zaključno Srednje trgovske šole MB, izdano
leta 1993,1994,1995. m985
Kočunik Polonca, Črešnjevec ob Dravi
41, Selnica ob Dravi, spričevalo 1. letnika
Srednja oblikovna šola Ljubljana, izdano
leta 1992. m984
Kojc Ivan, Gregorčičev drevored 5, Ptuj,
spričevalo končno Delovodske šole Ptuj,
izdano leta 1983. m986
Kopina Valburga, Segovci 32/c, Apače,
spričevalo 1. in 2. letnika srednje trgovske
šole v Murski Soboti, izdano leta 1964
in 1965, izdano na ime Vukan Valburga.
gnr-236433
Kopitar Blaž, Aljaževa ulica 8, Mengeš,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo
v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gnn-236133
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Koprivc Irena, Šentjanž 91, Šentjanž,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. in 5. letnika Srednje vrtnarske šole Celje,
izdano leta 1999 in 2000. gnc-236519
Koroša Doroteja, Maistrova ulica 1,
Veržej, spričevalo poklicne mature Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, smer predšolska
vzgoja, izdano leta 2002. gnx-236423
Korotaj Sašo, Samova ulica 30, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
SERŠ Maribor, izdano leta 2005. m977
Košmrlj Karin, Zavrti 10, Sodražica,
spričevalo o končani OŠ Ivan Prijatelj
Sodražica, izdano leta 1995. gnk-236061
Krapež Mojca, Ob žici 13, Ljubljana,
indeks, št. 18001382, izdala FF v Ljubljani.
gnj-236462
Kržič Mirjana, Cesta 15. aprila 27,
Kisovec, spričevalo 2. letnika Poklicne
gostinske šole Milana Majcna v Ljubljani,
izdano leta 1982, izdano na ime Golič
Mirjana. gnd-236368
Kurent Irena, Gorenja vas pri Mirni 7/a,
Mirna, diplomo Srednje agroživilske šole v
Ljubljani, izdana leta 1986, na ime Vdovč
Irena. gnz-236046
Kužnik Irena, Dolenje Ponikve 41,
Trebnje, spričevalo poklicne mature Srednje
poklicne in strokovne šole Ljubljana, izdano
leta 2004. gnt-236052
Kvaternik Tim, Tugomerjeva 56,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2006. gni-236138
Lekše Leja, Obrtniška ulica 9, Radlje ob
Dravi, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
šole Muta – poslovni tajnik. gno-236432
Ličen Anamarija, Budanje 4/f, Vipava,
maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije
Vipava, izdano leta 2000. gni-236163
Logar Zdenka, Sketova 8, Celje, diplomo
Srednje tehnične šole Maršala Tita Celje št.
26, izdana leta 1986. gnc-236419
Lukančič Nina, Račeva 23, Škofja
Loka, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2005.
gnu-236301
Maček Robert, Cesta kozjanskega
odreda 4, Štore, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tehniške šole Celje, izdano
leta 1991. gns-236028
Majcen Irena, Grabe 12, Središče ob
Dravi, diplomo Srednje kmetijske šole Ptuj,
izdana leta 1986. gnc-236173
Markuš Gregor, Ob gozdu 27, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje kmetijske šole MB, izdano leta
2003/2004. m1003
Meglič Uroš, Begunje na Gorenjskem
112, Begunje na Gorenjskem, spričevalo
4. letnika Srednje gradbene, geodetske
in ekomomske šole Ljubljana, izdano leta
1999. gnk-236036
Mežnarič Tomaž, Zlato polje 2, Kranj,
spričevalo 4.letnika Šole za strojništvo v
Škofji Loki, izdano leta 2003. gnh-236439
Mežnarič Tomaž, Zlato polje 2, Kranj,
spričevalo 5.letnika Srednje elektro in strojne
šole Kranj, izdano leta 2005. gng-236440
Mihurko Branko, Žabjak 10, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Šole kmetijske
mehanizacije MB, izdano leta 1984,1985.
m1024
Mlakar Aleksander, Prešernova 29,
Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole MB., izdano leta 1991.
m1016
Noskovič Tanja, Ulica Nikole Tesla 16,
Domžale, indeks, št. 20349192, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp-236281

Novak Aleš, Trboje 132, Kranj, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje trgovske šole Kranj,
izdano leta 2001 in 2002. gnz-236171
Novakovič Zvezdana, Sovretova ulica
31, Ptuj, maturitetno spričevalo Srednja
glasbena in baletna šola MB, izdano leta
2003. m1011
Nujić Boris, Pokopališka ulic 8, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2001 in 2002. gnp-236156
Oberč Rok, Gorenje 64, Stara Cerkev,
maturitetno spričevalo št. 215 Gimnazije
Kočevje, izdano leta 1998. gnz-236521
Obran Danica, Gozdna 2A, Hoče,
spričevalo 1. in 2. letnika Zdravstvene šole
MB, izdano leta 1981/1982. m994
Ocvirk Mateja, Breg pri Polzeli 37/a,
Polzela, indeks, št. 18031298, izdala FF v
Ljubljani. gnk-236236
Palčič Humar Mateja, Šmarje 104,
Šmarje, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola. gnm-236159
Petrovič Sonja, Podvinci 124A, Ptuj,
diplomo št. 18/85 Ekonomske šole Ptuj,
izdana leta 1985 na ime Mlakar Sonja.
gnv-236175
Petrović Danilo, Rojčeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnu-236251
Pivec Ines, Vrbni 40c, Šentjur, indeks,
št. 11030308, Visoka šola za zdravstvo.
gni-236513
Podgorelec Velimir, Titova 76/a, Jesenice,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
lesarske šole – mizar. gng-236165
Por Mojca, Jesenkova 6, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1985. gnk-236386
Posel Jure, Pot na Rakovo jelšo 70,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnd-236518
Potokar Joža, Gradež 6, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ivana Cankarja, izdano leta 1982.
gny-236397
Povalej Urška, Zabukovica 12, Griže,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Celja – poklicna in tehniška gradbena šola
Celje, izdano leta 1999. gnj-236437
Povšin Tomaž, Maistrova ulica 21A,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole MB, izdano leta 2000.
m1009
Pravdič Doroteja, Rucmanci 6, Sveti
Tomaž, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem MB, izdano leta
2006. m983
Primožič Barbara, Jelendol 14, Tržič,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnj-236162
Prusnik Tina, Skaručna 44, Vodice,
indeks, št. 06030555, Fakulteta za socialno
delo. gny-236222
Robič Sabina, Vranji vrh 86, Sladki Vrh,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole MB, izdano leta 2001,2002. m1015
Robič Sabina, Vranji vrh 86, Sladki Vrh,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole MB, izdano leta 2002. m993
Selčan Urška, Nikola Tesla 9, Murska
Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika SETUAŠ,
program upravni tehnik, izdano leta 1997 in
1998. gnq-236155
Serec Anton, Satahovci 2, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja živilska šola Maribor, izdano leta
1990. m998
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Sladič Eva, Šorlijeva 4, Kranj, spričevalo
3. letnika Srednje zdravstvene šole
Ljubljana, tehnik zdravstvene nege, izdano
leta 2005. gnl-236185
Sladič Eva, Šorlijeva 4, Kranj, spričevalo
1. letnika SŠJ Jesenice, smer tehnik
zdravstvene nege, izdano leta 2003.
gnj-236187
Sterniša Nina, Lesičjakova 2, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2003.
m1020
Sušnik Tina, Levstikov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnv-236125
Šalamun Stanislav, Slakova ulica 18,
Trebnje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za miličnike kadete v Ljubljani, izdano
leta 1977 in 1978. gnq-236505
Šikovec Dušan, Cesta na Zlato polje
14, Kisovec, spričevalo o končani OŠ
Ivana Skvarče – Zagorje, izdano leta 1980.
gnw-236428
Šnofl Ksenija, Polički vrh 19, Jarenina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1993/94,1994/95.
m1000
Šomić Jasmin, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1991, 1992, 1993. gnr-236029
Špat Andraž, Pod gabri 1, Celje,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Celje,
Poklicna tehniška elekto in kemijska šola,
smer elektotehnik/elektronik, izdano leta
2006. gnh-236064
Šteflič Sanja, Ribiška 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilska šola
MB, izdano leta 2004. m980
Štoka Kalc Vida, Kajuhova uilica 2,
Sežana, diplomo Srednje tekstilne in
obutvene šole Kranj, izdana leta 1987, na
ime Štoka Vida. gnk-236161
Štrakl Andrej, Vodovnikova ulica 11,
Maribor, diplomo Srednje trgovske šole MB,
leta 2000. m996
Šušteršič Matjaž, Jarška cesta 39,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene
Štupar CPI Ljubljana, izdano leta 2000.
gnm-236184
Tratenšek Anton, Sp. Mestinje 13,
Podplat, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih usmeritev Novo
mesto, št. 14/83 – orodjar, izdano leta 1983.
gnp-236431
Tretnjak Petra, Glinškova 19, Maribor,
spričevalo 1.,2.,3. letnika in zaključno
Srednje tekstilne šole, izdano leta
1995,1996,1997,1998. m999
Trkov Ana Marija, Litijska cesta 289,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Sostro
v Ljubljani, izdano leta 2006. gne-236392
Trojnar Maja, Raičeva ulica 65B,
Ljubljana, indeks, št. I/PTAJ/114, Zavoda
za izobraževanje Doba. m1007
Turen Ervin, Ulica Ruške čete 5, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika Prve gimnazije
MB, izdano leta 2003/04,2004/05. m1027
Urdih Nives, Hum 18, Kojsko, spričevalo
o zaključnem izpitu, spričevalo 3. in 4.
letnika Ekonomske srednje šole Nova
Gorica, izdano leta 1979 in 1980, izdano na
ime Plesničar Nives. gnp-236160
Volk Renata, Ulica Milke Volk 90,
Orehova vas, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole MB, izdano leta 1999. m987
Vrabec Petra, Ronkova 11, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazija in srednja
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kemijska šola Ruše, izdano leta 2005.
m1022
Vujčić Snežana, No Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996, izdano na ime
Kneževič Snežana. gni-236463
Vukić Dejana, Stegne 20, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacijo,
izdano leta 2001. gnu-236026
Zanoškar Simon, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 2001 in 2002. gny-236076
Zatler Alenka, Zapotok 14, Ljubljana,
spričevalo 2 in 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2003 in 2004.
gne-236417
Zukanović Nermina, Lipe 1b, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani. gnb-236345
Zukić Alen, Pod hribom 55/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene,
ekonomske in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnr-236504
Zupanič Jože, Krasinec 7, Metlika,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 1999. gnx-236402
Živanović Predrag, Luče 105, Luče,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
rudarske šole Velenje, izdano leta 1977.
gno-236032

Ostale listine preklicujejo
Abramenko Maks, Črešnjevec ob Dravi 1,
Selnica ob Dravi, orožni list, št. 162, izdala UE
Ruše. gnk-236436
Adriatic-Slovenica d.d. PE Maribor, preklicuje naslednje dokumente: dokument: vinkulacije, tip dokumenta: PV-2, št. dokumenta: 338989; 33899; 33900; 36147, število: 4;
dokument: polica prevozniška odgovornost,
tip dokumenta: S-T-42/02, št. dokumenta:
6876, 6877, število: 2; dokument: pobotnice,
tip dokumenta: Z-3, št. dokumenta: 605838;
605839; 515225; 600661; 452875, število:
5; dokument: zelene karte, št. dokumenta: 1038714, 1158278, 1219941, 1283950,
1318347, 1260753, 1176109, število: 7; dokument: seznam živali, tip dokumenta: žisez-02, št. dokumenta: 20987, število: 1.
Ob-26098/06
Avsec Srečko, S. Mašere 9, Koper
– Capodistria, izkaznice vojnega invalida
št. 000008, izdana dne 17. 9. 1997 pri UE
Koper. gni-236188
AVTO KOČEVJE d.o.o., Kidričeva ulica 6a,
Kočevje, licenco za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu, št. GE 002160/00160 za
vozilo MAN, reg. št. LJ D2 – 79T, tip vozila
23.414 FNLLC. gno-236407
Babič Matej, Podgradje 26, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 9240, Pedagoška
fakulteta MB. m988
Baš Anja, Čolnišče 6, Zagorje ob Savi,
študentsko izkaznico, št. 18040688, izdala
FF v Ljubljani. gnr-236054
Blazinšek Ksenija, Lipa pri Frankolovem
40, Frankolovo, študentsko izkaznico,
št. 25006767, Fakulteta za arhitekturo.
gnh-236514
Borovinšek Janez, Trniče 45, Marjeta na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
29016787, Fakulteta za gradbeništvo MB.
m1025
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Bošnjak Igor, Ulica Lojzeta Fabjana
4, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
22055470, Fakulteta za šport. gnr-236129
Božič Ana, Ulica bratov Hvalič 55, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19777231,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-236030
Breznik Anton, Malna 38 A, Jurovski Dol,
preklic delovne knjižice št. 14609, izdana
leta 1999. m976
Ciglar Eva, Pod vinogradi 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61216682,
Pedagoška fakulteta MB. m1018
Despotović Dragomir, Lepodvorska ulica
21, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-236080
Dolinščak Aleš, Razkrižje 6, Ljutomer,
delovno knjižico. gnx-236427
Drenkovska Marija, Ulica bratov Učakar
82, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19843732, Ekonomska fakulteta.
gnp-236060
Fesel por. Želj Darja, Dupleška cesta 313
B, Maribor, preklic delovne knjižice št. 42236
izdane leta 1980. m978
Finžgar Rok, Linhartov trg 15, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 64050040,
Fakulteta za elektotehniko. gnq-236055
Fister Aleš, Kraigherjeva ulica 7, Celje,
delovno knjižico. gnt-236177
Golob Vanja, Stranska vas 47b, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19438111.
gnv-236425
Jakopič Mateja, Lutverci 52, Apače,
študentsko izkaznico, št. 61212459.
gny-236422
Jamnik Matej, Pod hruško 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnj-236137
Jereb Simona, Prušnikova ulica 54,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-236027
Kačič Aleš, Hribernikova 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-236424
Kastelic Maja, Prečna ulica 3, Litija,
študentsko izkaznico, št. 20200468, Pravna
fakulteta. gnm-236109
Kohne Peter s.p., Zbelovo 19 19, Loče
pri Poljčanah, licenco za vozilo MAN 8 224
LLC z reg. št. CE 37 – 93L, izdano 26. 7.
2005 pri Obrtni zbornici z veljavnostjo do
21. 1. 2008. gnp-236335
Koretič Jože, Planina v Podbočju
3, Podbočje, študentsko izkaznico, št.
64040102, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnb-236070
Kostanjevec Monika, Kidričeva ulica 4,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 20050154,
Pravna fakulteta. gnr-236404
Kovačič Ana, Mucharjeva 6, Ljubljana,
vozno karto, št. 943 – 100% popust, izdal
LPP. gnk-236511
Kozmus Karmen, Delavska 16, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61218079, PF
Maribor. m982
Krakar Anita, Brestovo 8, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 41040084, izdala
Medicinka fakulteta v Ljubljani. gne-236442
Kralj Igor, Hrušica 17, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 30013528, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnn-236508
Kunčič Grega, Gosposvetska cesta 60,
Maribor, preklic delovne knjižice št. 24549,
izdana leta 2004. m992
Lebez Drago, Jamova cesta 52,
Ljubljana, izkaznice vojnega invalida št.
2378, izdala UE Ljubljana dne 26. 3. 1997.
gnv-236475
Lenar Franc, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, ADR certifikat, št. 022342.
gnm-236034

Lunder Mojca, Stantetova 24, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93464676, Fakulteti
za kemijsko tehnologijo MB. m995
Matič Zlatimir, Dolenje Otave 5, Cerknica,
delovno knjižico. gnv-236025
Najvirt – Ivetič Sonja, Jožeta Šavriča 1,
Dobova, delovno knjižico. gnh-236189
Namestnik Srečko, Knafelčeva 17,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala 3.
gimnazija MB, št. 0005861155. m1008
Osmanović Vehbija, Jakčeva 2, Novo
mesto, delovno knjižico. gnn-236158
Pirc Katja, Dunajska cesta 82, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71050116,
Botehniška fakulteta. gnb-236120
Podbregar Andrej, Robova cesta
7/a, Vrhnika, službeno izkaznico, št. 1745,
izdana pri Vojaški policiji. gnf-236516
Požru Klavdij, Pobegi, Kortina 3, Pobegi,
delovno knjižico. gno-236157
Pulko Janja, Marjeta na Dravskem polju
71A, Marjeta na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 61201592, Pedagoška
fakulteta MB. m1028
Puntar Matej, Ulica Milke Kerinove 20,
Krško, študentsko izkaznico, št. 63000252,
izdala fakulteta za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gnw-236224
Radičevič Sabinka, Spodnja Polskava
244, Pragersko, Preklic delovne knjižice Št.
12708, seriska št. 199693, izdano leta 1978.
m1010
Ramšak Janja, Meža 116, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 31250123,
Fakulteta za farmacijo. gno-236207
Remic Andrej, Prigorica 97, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 64040189,
Fakulteta za elektotehniko. gnt-236102
Rozman Maja, Na Ravni 9, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 01004143,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gno-236507
Sartoli Tomaž, Tbilisijska 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71030726,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnm-236434
Sartori Tomaž, Tbilisijska 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71030726,
Biotehniška fakulteta. gnm-236134
Siter Timotej, Grebenčeva 4, Leskovec
pri Krškem, študentsko izkaznico, št.
50200245, izdala Teološka fakuleta v
Ljubljani. gng-236540
Slana Nataša, Brezoviška cesta 22,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 20030454, Pravna fakulteta. gnj-236037
Smole Irena, Prisojna 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71040330,
Biotehniška fakulteta. gne-236117
Stojilov Mina, Ulica Janeza Rožiča
25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01005487, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnb-236270
STTIM d.o.o., Trbovlje, Vodenska cesta
49, Trbovlje, potrdilo o priglasitvi prevozov
za lastne potrebe, št. 0100273/03502/272,
izdan 7. 4. 2003. gnp-236031
Šafarič Ivana, Užiška 1, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 61199420,
Pedagoška fakulteta MB. m1026
Šager Blaž, Vrtača 5a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19399131,
Ekonomska fakulteta. gne-236192
Škrinjar Annton s.p., Drašiči 8, Metlika,
izvod nacionalne licence, št. 5110 za vozilo
Mercedes Benz1838LS, reg. št. NM N
8635, izdana pri OZS, dne 16. 12. 2002 z
veljavnostjo do 6. 1. 2008. gnn-236183
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Šorli Danilo, Podbrdo 63/c, Podbrdo,
delovno knjižico. gnd-236168
Špiljak Tanja, Kraigherjeva 24, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61210686,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
gny-236172
Šušterič Nika, Krivec 75, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnn-236408
Tasič Andraž, Drožanje 20, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 41030019,
Medicinska fakulteta. gnm-236409

Št.

Trošt Matija, Prušnikova 3, LjubljanaŠentvid, študentsko izkaznico, št. 19761551,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl-236035
Turk Gregor, Cesta zmage 24, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 68050708,
Fakulteta za menedžment Koper. m1021
Ušeničnik Tina, Zajasovnik 17, Vransko,
študentsko izkaznico, št. 01001394,
Pedagoška fakulteta. gne-236217
Valentan Karmen, Sarajevska 6, Maribor,
preklic certifikata za prevoz nevarnega
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blaga ADR št. 021609, izdano IVD Maribor.
m1019
Veber Albina, Zimica 82, Zgornja Korena,
delovna knjižica št. 10405, izdana leta 1997
v Mariboru. m1023
Vranc Simon, Gaj nad Mariborom 55,
Zgornja Kungota, študentsko izkaznico, št.
93476086, Fakulteta za gradbeništvo MB.
m1017
Zorko Ljudmila, Lipni dol 3, Jurklošter,
delovno knjižico, ser. št. 1968162, reg. št.
672628. gnf-236174

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
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Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

7461
7461
7461
7462
7464
7464
7464
7480
7488
7500
7500
7501
7502
7502
7502
7510
7515
7520
7520
7523
7524
7525
7540
7543
7552
7557
7557
7558
7558
7558
7558
7558
7559
7562
7563
7563
7566
7566
7573
7574
7575
7575
7575
7575
7575
7575
7575
7576
7578
7580
7580
7582

Stran

7584 /

Št.

98 / 22. 9. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

PRAVKAR IZŠLO

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
V Zbirki predpisov je izšel Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-l
s popravki, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 60/2006. Strokovnjaki
ta pomemben zakon imenuje kar »gospodarska (korporacijska) ustava«.
Nov (prenovljen) ZGD-1 vsebuje 709. členov, ki so razdeljeni na XIII. delov,
le-ti na poglavja, sledijo oddelki in ponekod tudi pododdelki. S tem se je
količina zakona povečala za 112 členov, predvsem na podlagi uvedbe
novih vsebin Societas Europaea, povzemanja določb Zakona o prevzemih
ter ureditve upravljanja.

Z ALOŽBA

Vsebinsko lahko ZGD-1 razdelimo na dva večja dela: na skupne
značilnosti gospodarskih subjektov (splošno, firma, sedež, zastopanje,
poslovna skrivnost in prepoved konkurence, register, postopek
v nepravdnih zadevah ter poslovne knjige in letno poročilo), v drugem delu
pa se podrobneje opredeljujejo posamezne pravno-organizacijske oblike
(s.p., d.n.o., k.d., t.d., d.d., SE, k.d.d. in d.o.o.), povezane družbe, gospodarsko interesno združenje (GIZ) – vključno s posebnima določbama o evropskem gospodarskem interesnem združenju (EGIZ), statusno preoblikovanje družb, tuja podjetja in njihove podružnice,
nadzor nad izvajanjem zakona in posebej kazenske določbe
ter prehodne in končne določbe.
– 261560

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


4390 SIT (18,32 EUR)

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

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– 261560 broširana izdaja 4390 SIT (18,32 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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