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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 614/06
Ob-26981/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-1-254.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) de javnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zdravila.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: zdravila.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.400,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
0B.S0.00.E0-E.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridrzana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/

29. 9. 2006

VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana

Storitve
Št. 0001637
Ob-26926/06
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: Samo Mihelin, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: samo.mihelin@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za obdobje
2007-2017.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 66334100, 66336100, 66336200,
66337400.
II.2.3) Kategorija storitve: 6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje premoženja in premoženjskih
pravic za obdobje 2007-2017, in sicer:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– avtomobilsko zavarovanje,
v skupni vrednosti med 500,000.000 SIT
in 600,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 29. 9. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/46/2006/UDSPS.
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: 22. 9. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 66305-48/2006
Ob-27081/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ul. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-78-70, faks
+386/1/369-78-85,
elektronska
pošta:
gp.mddsz@gov.si, Borut.Oman@gov.si, internetni naslov: http://www.mddsz.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za delo, druži-
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no in socialne zadeve, kontaktna oseba:
Borut Oman, Kotnikova ul. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-78-70,
faks +386/1/369-78-85, elektronska pošta: gp.mddsz@gov.si, internetni naslov:
http://www.mddsz.gov.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dopolnilno zdravstveno zavarovanje vojnih invalidov, vojnih vetetranov
in žrtev vojnega nasilja.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.12.10.
II.2.3) Kategorija storitve: 06.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dopolnilno zdravstveno zavarovanje za ca.
80.000 upravičencev za obdobja:
– marec 2007 – marec 2008 v ocenjeni
vrednosti 18,500.000 EUR;
– marec 2008 – marec 2009 v ocenjeni
vrednosti 18,800.000 EUR;
– marec 2009 – marec 2010 v ocenjeni
vrednosti 18,996.828,58 EUR.
Skupaj: 56,296.828,58 EUR.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 8. 11. 2006.
II.5) Drugi podatki: naročilo lahko pridobi zavarovalnica, ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 72/06), na podlagi
predhodnega soglasja ministra za zdravje
Republike Slovenije.
Naročilo se lahko odda tudi dvema ali
več zavarovalnicam.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 663-05-48/2006.
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: 25. 9. 2006.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Javni razpisi
Blago
Št. 430-421/2006-17

Ob-26954/06

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Ministrstvo za obrambo RS,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, je na podlagi 77. člena ZJN1-UPB1 sprejel odloči-
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tev o neoddaji javnega naročila pod oznako
MORS 281/2006-ODP, št. 430-421/2006-2.
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 65
z dne 23. 6. 2006 in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (UL/D), št. 2006-S
118-125741 objavil javni razpis po odprtem
postopku pod oznako MORS 281/2006-ODP
za nakup strežniškega sistema v standardni
omari z UPS in preklopnikom ter namestitev
in vzpostavitev visoko razpoložljivega načina
delovanja. Do roka, določenega tako v objavi in razpisni dokumentaciji je bila naročniku
predložena ena pravočasna ponudba. Komisija je na podlagi pregleda ponudbe ugotovila,
da je ponudba nepravilna, saj zahtevani obrazec iz poglavja VII. Tehnične zahteve ni enak
obrazcu, ki ga je predpisal naročnik v razpisni
dokumentaciji MORS 281/2006-ODP.
Naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila za nakup strežniškega sistema v standardni omari z UPS in preklopnikom ter namestitev in vzpostavitev visoko
razpoložljivega načina delovanja po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN1-UPB1.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26780/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izbiro dobaviteljev za sukcesivno dobavo medicinskih
pripomočkov za hemodializo in peritonealno
dializo, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
85-86 z dne 11. 8. 2006, Ob-22751/06 se
spremenita IV.3.3) in IV.3.7.2) točka objave
tako, da se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 3. 10. 2006 do
10. ure, na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 10. 2006 ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice; sejna soba bolnišnice.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-26955/06
Popravek
V javnem naročilu za dobavo laboratorijske opreme za laboratorije, ki izvajajo kontrolo na fitosanitarnem področju, naročnika
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljenem v Uradnem listu št. 96 z
dne 15. 9. 2006, Ob-25776/06, se popravi
naslednja točka:
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški in/ali slovenski.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 6/35-46551/16-06
Ob-27102/06
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006, Ob-16783/06,
za »Dobava računalniške opreme – širitev
UPO«, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb:
9. 10. 2006 do 12. ure; Pošta Slovenije,
d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg 10 v Mariboru.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 10.
2006 ob 12. uri; v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna do
19. 12. 2006; posledično se spremeni tudi
zahteva po veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe, ki mora biti veljavna do
29. 12. 2006.
VI.3) Dodatne informacije: vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost
dokumentov se bo upoštevala, glede na
roke, ki so bili objavljeni dne 16. 6. 2006 (ni
potrebo prilagati novih dokumentov).
Testiranje opreme bo potekalo 12. 10.
2006 od 9. ure.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-605/2006-20
Ob-27258/06
Popravek
V javnem razpisu MORS 372/2005-ODP,
za nakup računalniške strojne opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96 z dne
15. 9. 2006, Ob-25713/06, se popravi:
– javni postopek MORS 372/2006-ODP
in ne 46 kot je navedeno pod točko IV.3.2
objave v Uradnem listu RS,
– rok za sprejemanje ponudb je: 2. 10.
2006 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-389/2006
Ob-26601/06
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 dokumenatcijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo prenosnih
računalnikov, št. 430-389/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.

Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava 80 komadov prenosnih računalnikov.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 80 komadov.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
43,333.333,34 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan
od dneva prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi 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,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo proizvajalca
ponujenih prenosnih računalnikov.
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: 430-389/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne doku-
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mentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 20. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43038906, 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: 23. 10. 2006 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 10.
2006 ob 13. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt
PSF0525.
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, 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: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.3) 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-26603/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Šentjur, kontaktna oseba: Teja Fajs, Cesta na kmetijsko šolo 9,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-29-00,
faks 03/746-29-20, elektronska pošta: solski.center-sentjur@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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-živila 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šolski center Šentjur,
Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur.
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: dobava
za obdobje 3 let v skladu z razpisno dokumentacijo po naslednjih sklopih: 1. mleko in
mlečni izdelki, 2. meso, 3. mesni izdelki, 4.
ribe, 5. jajca, 6. kruh in pekovsko pecivo, 7.
sveže sadje in zelenjava, 8. zmrznjeno in
konzervirano sadje in zelenjava, 9. mlinski
izdelki, 10. brezalkoholna pijača, 11. sladkarije, 12. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma 1. 1. 2007
in/ali konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT ob oddaji ponudbe in menična izjava o
izdaji menice za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računa: 30 dni po prejemu računa; s
15 dnevnim zbirnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
potrdilo, da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne odločbe. Potrdilo, da ponudnik zaradi
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kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega
dejanja izda pristojno sodišče – Kazenska
evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali da ni prenehal poslovati na osnovi sodne
odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: gospodarske
družbe: obrazec BON-2; samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o odmeri davka iz
dejavnosti za poslovno leto 2004 (potrjeno
s strani pristojne izpostave DURS); potrdila bank o stanju na transakcijskih računih
za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb, ter podatke o morebitnih blokadah
le-teh. Kmetje priložijo potrdilo o katastrskem dohodku in potrdila bank o stanju na
transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev
pred odpiranjem ponudb. Pogoj: ponudnik
v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora predložiti najmanj tri potrdila naročnikov javnih zavodov, od tega
vsaj enega vzgojno-izobraževalnega zavoda, pri katerih je v zadnjih treh letih kvalitetno izvedel enakovrstno javno naročilo v
skladu s pogodbo, in sicer najmanj za čas
enega leta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Valuta: pred prejemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR, Šolski center Šentjur, št.:
01100-6030705179, odprt pri UJP, sklic št.:
00 760010-00010101 (DDV je vključen).
Pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z
dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2006
ob 12. uri; Šolski center Šentjur, Cesta na
kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, v zbornici
VSŠ.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Šolski center Šentjur
Št. 338/2006
Ob-26605/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom upokojencev Sežana, kontaktna oseba: Bojan Kodrič, Ulica Ivana
Turšiča 6, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-17-00, faks 05/731-17-01, elektronska
pošta: domupokojencev.sezana@siol.net,
internetni naslov: www.dus.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: 07/000; 07/042.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil in prehrambenih
izdelkov ter materiala zdravstvene nege
za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Sežana,
Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
A. Skupina: živila in prehrambeni izdelki
Živila so razvrščena po naslednjih sklopih:
Sklop št. 1
2.) Kratek opis: sveže meso.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
21,000.000 SIT.
Sklop št. 2
2.) Kratek opis: piščanci, purani in
kunci.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
5,400.000 SIT.
Sklop št. 3
2.) Kratek opis: mesni izdelki.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
6,600.000 SIT.
Sklop št. 4
2.) Kratek opis: ribe sveže.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
240.000 SIT.
Sklop št. 5
2.) Kratek opis: zamrznjene ribe.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
750.000 SIT.
Sklop št. 6
2.) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
13,000.000 SIT.
Sklop št. 7
2.) Kratek opis: zelenjava in sadje.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
16,600.000 SIT.
Sklop št. 8
2.) Kratek opis: konzervirana zelenjava.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
1,800.000 SIT.
Sklop št. 9
2.) Kratek opis: zelenjava zamrznjena.
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3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
210.000 SIT.
Sklop št. 10
2.) Kratek opis: krompir.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
1,800.000 SIT.
Sklop št. 11
2.) Kratek opis: jabolka.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
1,500.000 SIT.
Sklop št. 12
2.) Kratek opis: kruh in drobno pecivo.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
5,800.000 SIT.
Sklop št. 13
2.) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
3,600.000 SIT.
Sklop št. 14
2.) Kratek opis: jajčne testenine.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
1,950.000 SIT.
Sklop št. 15
2.) Kratek opis: mlevski izdelki.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
930.000 SIT.
Sklop št. 16
2.) Kratek opis: olje in kis.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
2,100.000 SIT.
Sklop št. 17
2.) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
15,600.000 SIT.
Skupna orientacijska triletna vrednost
blaga je 98,880.000 SIT.
B. Skupina: material zdravstvene nege
Material zdravstvene nege je razvrščen
po naslednjih sklopih:
Sklop št. 1
2.) Kratek opis: sanitetni in obvezilni material.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
4,500.000 SIT.
Sklop št. 2
2.) Kratek opis: osebna zaščitna sredstva.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
4,800.000 SIT.
Sklop št. 3
2.) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
3,300.000 SIT.
Sklop št. 4
2.) Kratek opis: negovalna kozmetika.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
600.000 SIT.
Sklop št. 5
2.) Kratek opis: medicinsko potrošni material.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
4,500.000 SIT.
Sklop št. 6
2.) Kratek opis: obloge za oskrbo rane.
3.) Obseg ali količina: okvirna vrednost
1,500.000 SIT.
Skupna orientacijska triletna vrednost
blaga je 19,200.000 SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
vrednost celotnega naročila za skupino živil
in prehrambenega blaga je 98,880.000 SIT
(za obdobje treh let), za skupino materiala
zdravstvene nege je okvirna vrednost celotnega naročila 19,200.000 SIT (za obdobje
treh let).

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 45 dni od prejema 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: 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.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006.
Cena: 12.000 SIT; 50,075 EUR.
Pogoji in način plačila: na podračun
Doma upokojencev Sežana, v okviru EZR
št. 01100-6030268485.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 10. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 14. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 9. uri; Dom upokojencev Sežana, Ulica
Ivana Turšiča 6, Sežana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Dom upokojencev Sežana
Ob-26611/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka
Horvat, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme za objekt Partizanska 54.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Partizanska 54, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
500.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 10% ponudbene vrednosti) in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi (v višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, da bo končal z deli
v roku,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 10. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila. Razpisna

dokumentacija je objavljena tudi na speleni
strain www.posta.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 5. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 10. 2006
ob 12.30; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 52/846
Ob-26637/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-59-700, faks 05/36-63-142, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občini Ajdovščina in
Vipava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno s pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je možno pri blagajni podjetja ali na transakcijski račun
04751-0000120476 pri NKBM. Razpisno
dokumentacijo je možno pridobiti vsak delavnik od 7. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 11. uri, Komunalno stanovanjska družba
d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270
Ajdovščina, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 13/2006-6
Ob-26786/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
jnvv.virtstreznik@kapitalska-druzba.si, internetni naslov: http://www.kapitalska-druzba.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: KAD/JNVV-13/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in namestitev drugega strežnika virtualnih okolij (vsaj štiriprocesorski
strežnik, ki predstavlja osnovo za namestitev VMware Infrastructure 3 programske opreme za konsolidacijo strežniških
sistemov).
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
8,5 milijona tolarjev (brez vključenega DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 9. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila in ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, v
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.
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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: da.
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.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-13/2006-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb se morajo naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 10. 2006
ob 14. uri; na sedežu naročnika, III. nadstropje, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 79
Ob-26799/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Mengeš, kontaktna
oseba: Majda Zalokar, Šolska ulica 11,
1234 Mengeš, tel. 01/724-76-10, faks
01/724-76-18, elektronska pošta: o-menges.lj@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: 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:
nabava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Mengeš,
Šolska ulica 11, 1234 Mengeš.
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: 1. kruh
in pekovski izdelki, 2. meso in mesni izdelki, 3. mleko in mlečni izdelki, 4. perutnina in
perutninski izdelki, 5. ribe, 6. sadje, 7. sadni sokovi, 8. slaščičarski izdelki, 9. splošno
prehrambeno blago, 10. zelenjava, 11. zmrz
njena zelenjava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. izjava o nezavajajočih podatkih,
2. potrdilo o registraciji, 3. da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, 4. da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega namen je prenehanje
poslovanja, če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava, ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 1. da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima sedež, ali da je ponudnik ki ima

svoj sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati, 2. v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 1. v zadnjih treh letih oskrboval vsaj 4 pogodbene partnerje, 2. zagotavlja letne količine, 3. 30-dnevni plačilni
rok, 4. dostava fco šola, 5. odzivni čas 24
ur, 6. zagotavljanje higiene živil in kontrole
kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2, največ 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT (vključen DDV). Valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
številka 01272-6030669688 odprt pri UJP
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 16. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 9. uri; Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Osnovna šola Mengeš
Ob-26804/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-10, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor dobavitelja polo majic, puloverjev,
šalov, nogavic in termo spodnjih hlač za
leto 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, PE Maribor, Poštno skladišče Maribor, Zagrebška
106, Maribor.
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:
– letna polo majica – kratek rokav: 5.000
kosov,
– letna polo majica – dolgi rokav: 1.400
kosov,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– zimska polo majica: 5.500 kosov,
– puloverji: 1.500 kosov,
– šali: 1.400 kosov,
– nogavice: 8.600 parov (letnih) in 9.000
parov (zimskih),
– termo spodnje hlače: 250 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT), če bo skupna ponudbena
vrednost presegala 30,000.000 SIT, bančna
garancija za dobro izvedbo posla (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 22. 1.
2007,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku, na lokacijo po pogojih
iz razpisne dokumentacije,
– izjava, da bo reševal reklamacije v 8
koledarskih dneh.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po sklopu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 74/B.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 22. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2006
ob 9. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izbiral najugodnejšega ponudnika po posameznih vrstah blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/36-9385/06
Ob-26924/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Bojana
Razdevšek, faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: službeni čevlji 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije, Poštni logistični center-skladišče, Zagrebška
106, 2000 Maribor-SI.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor dobavitelja nizkih (letnih) in visokih
(zimskih) službenih čevljev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19330000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: službeni čevlji 2007
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1) Kratek opis: nizki, letni službeni čevlji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19330000.
3) Količina ali obseg: 3.100 parov.
Količina je okvirna in lahko odstopa.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 3. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: službeni čevlji 2007
1) Kratek opis: visoki (zimski) službeni
čevlji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19330000.
3) Količina ali obseg: 2.300 parov.
Količina je okvirna in lahko odstopa.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 3. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 3.100 parov nizkih čevljev,
– 2.300 parov visokih čevljev.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT) v primeru, ko je ponudbena
vrednost višja od 30,000.000 SIT. Izbrani
ponudnik predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene
vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni pogoji: najmanj 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 29. 1.
2007,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,

Stran

7632 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
· izpolnjevanje tehničnih zahtev za vsak
par ponujenih čevljev:
– certifikat o pridobitvi oznake CE o nizki
službeni čevlji morajo ustrezati parametrom
standarda SIST EN ISO 20347:2004 klasifikacija I/02 (=A,E,WRU) + WR
· visoki službeni čevlji morajo ustrezati parametrom standarda SIST EN ISO
20347:2004 klasifikacija I/02 (= A,E,CI,WRU)
+WR:
– ES-izjava o skladnosti,
– izjavo o ustreznosti usnja,
– vzorec za vsak ponujen model čevlja.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 73-2006/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:
13. 11. 2006 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila: na TRR 90672-0000040025 sklic
0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu št.
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: do 29. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 11.
2006 ob 10. uri; Maribor, Slomškov trg 10.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-387/2006/4
Ob-27052/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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) Naslov in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks ++386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks ++386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo registrafonskih naprav, št. 430-387/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in policijskih uprav na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava registrafonskih naprav, povezanih v omrežje, izvedba funkcionalnega preizkusa,
montaža, zagon celotnega sistema ter
izvedba šolanja za predmetno opremo.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.50.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine blaga, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
158,333.333,33 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) 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 opravljenem prevzemu in
izvedbi šolanja.
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
dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev, izdana s strani proizvajalca opreme.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: javni razpis za dobavo registrafonskih naprav, 430-387/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v GES: 2006/s180-191388 z
dne 21. 9. 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:
3. 11. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cen: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43038706, 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 6. 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: 7. 11.
2006 ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF
0516.
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:
25. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-27074/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d., kontaktna oseba: Branko Kos, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.

05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnih materialov v obdobju 2007–2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: litoželezni fazonski kosi.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: litoželezne ductil cevi.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: polietilenske cevi.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: vodomeri.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 15 dni
po prejemu računu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2006
ob 12. uri, Komunala Tolmin d.d., Poljubinj
89h, 5220 Tolmin.

Št.

100 / 29. 9. 2006 /

Stran

7633

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-27076/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za obdobje
2007–2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občine Bovec, Kobarid, Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 750.000
kWh/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 15 dni
po prejemu 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 razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d..
Razpisna dokumentacija se izroči oziroma
dostavi po prejemu potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 11.30, Komunala Tolmin d.d., Poljubinj
89h, Tolmin.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 1428/01-06
Ob-27106/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kraški vodovod Sežana d.o.o., kontaktna oseba: Darko Pupis, Bazoviška
cesta 6, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-16-60, 05/731-16-47, 031/492-329,
faks 05/731-16-50, elektronska pošta:
info@kraski-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 06/02 – M.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fco naročnik oziroma
gradbišče na območju Kraškega vodovoda
Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vodovodni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 10. 2006 in/ali konec
15. 12. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po zahtevah 42. člena ZJN v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006 do
12. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
10100-0029191951 pri Banki Koper, s pripisom »Nabava materiala«.
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 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 13. uri; Kraški vodovod Sežana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 22. 9. 2006.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Gradnje
Št. 2569/06

Ob-26928/06
Preklic
Preklicujemo javno naročilo za strojni izkop in odriv zemljine, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006, št. 3222/06,
Ob-25037/06, stran 7103.
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije
Ob-27129/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro
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),
Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006 pa je
bila objavljena prestavitev roka za preložitev ponudb.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 10. 10. 2006 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 10. 10. 2006 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-27259/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006, je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Zahodna obvoznica Maribor:
IV. etapa med cesto Proletarskih brigad in
Streliško cesto od km 2.640 do km 3.620«
(Ob-22352/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 11. 10. 2006 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 11. 10. 2006 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji
Ob-27260/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006, je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »AC Lenart-Beltinci, pododsek
Sp. Senarska-Cogetinci od km 15+000 do
km 24+490, pokriti vkop in predor Cenkova«
(Ob- 22353/06).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 12. 10. 2006 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 12. 10. 2006 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Ob-26792/06
Popravek
V objavi javnega naročila v Uradnem listu
RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006, Ob-24912/06,
na strani 7097, za gradnjo mostu v Dolnje
Ložine v Občini Kočevje, se besedilo:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dve pozitivno potrjene reference za
gradnjo mostu iz obdobja zadnjih treh let za
vrednosti gradbenih del višje od 35,000.000
SIT, pravilno glasi:
– ena pozitivno potrjena referenca za
gradnjo mostu z vrednostjo gradbenih
del višje od 35,000.000 SIT.
Zato se spremenijo tudi naslednje
točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2006, se
sedaj glasi:
– pridobiti ju je mogoče do 6. 10.
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 10. ure
na vložišču naročnika (ponudbe morajo biti
ustrezno označene), se sedaj glasi:
– 6. 10. 2006 do 10. ure na vložišču
naročnika (ponudbe morajo biti ustrezno
označene).
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2006, se sedaj glasi:
– do 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 12. uri; Občina Kočevje – sejna soba,
Ljubljanska 26, Kočevje, se sedaj glasi:
– 6. 10. 2006 ob 12. uri; Občina Kočevje – sejna soba, Ljubljanska 26, Kočevje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; ukrep, se pravilno glasi:
– ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Občina Kočevje
Št. 430-344/2006/2

Ob-27257/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Šmarje pri Jelšah in novogradnjo poslovnega objekta za potrebe EVSP
Ostrožno, št. 430-344/2006, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25716/06, se spremenita točki objave:
točka III.2.1.3) in v točki VI.4) navedena
opomba pod točko II.3), in sicer se predmetni točki pravilno glasita:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del;
– terminski plan;
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
– izjava ponudnika o naknadni predložitvi prospektne dokumentacije;
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
100,000.000 SIT.
VI.4) Dodatne informacije:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Tuji ponudniki predložijo pod točko III.2.1)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik
svoj sedež oziroma po pravu, po katerem
je ponudnik ustanovljen, državni organi ne
izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v
omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
Naročnik si, v skladu z 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, kot jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
Opomba pod točko II.3):
Sklop 1: rok za izvedbo del adaptacije
objekta A je 194 dni (upoštevati tudi sobote
in nedelje) od uvedbe izvajalca v posel. Rok
za izvedbo del izgradnje garaže ter zunanjo
ureditev je 127 dni (upoštevati tudi sobote
in nedelje) od pridobitve pravnomočnega
gradbenega dovoljenja.
Sklop 2: rok za izvedbo del je 145 dni
(upoštevati tudi sobote in nedelje) od dneva
uvedbe izvajalca v posel.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 01-565/2006
Ob-26489/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Litija, d.o.o., kontaktna oseba: Milan Klinc,
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, Slovenija,
tel. 01/890-00-15, faks 01/890-00-20, elektronska pošta: milan.klinc@ksp-litija.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: 1629/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadaljevanje obnove dotrajane kanalizacije na Tomazinovi ulici v Šmartnem
pri Litiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmartno pri Litiji.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, priloga II, Gradbena dela: Specializirana gradbena dela povezana z vodo (kanalizacija).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena skupna vrednost (brez DDV) 52,000.000
SIT.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11 mesecev od oddaje naročila,
začetek 15. 11. 2006, konec 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: –
bančna garancija za resnost ponudbe za
vrednost 1,000.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazila o nekaznovanju,
– dokazila, da ponudnik ni v postopku
likvidacije, stečaja ali prisilne poravnave.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 (BON1/P),
– poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev in podizvajalcev,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi izvedbo
po terminskem planu z razpisne dokumentacije,
– da razpolaga z lastnimi kapacitetami in
ustreznimi kadri za izvedbo razpisanih del,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
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: 1629/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 12. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije na TR naročnika:
KSP Litija, d.o.o., TR št.: 02023-0020080754,
sklic na 1629/2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: razpisna komisija in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 12. 2006
ob 10. uri; sejna soba: KSP Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
KSP Litija, d.o.o.
Št. 85/2006
Ob-26616/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., kontaktna oseba: Stanislav
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Jeršič, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel. 03/758-04-00, faks
03/758-04-16, elektronska pošta: jkp@jkpkonjice.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja celovite rešitve odvodnje fekalnih in meteornih vod območja obstoječe
in predvidne blokovne izgradnje ob Liptovski cesti v Slovenskih Konjicah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja celovite rešitve odvodnje fekalnih in
meteornih vod območja obstoječe in predvidne blokovne izgradnje ob Liptovski cesti
v Slovenskih Konjicah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: takoj po podpisu pogodbe, predvidoma oktober 2006; zaključek
del: december 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem bančne garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne
garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne situacije.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– priglasitveni list DURS, potrjen s strani
pristojne izpostave DURS.
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Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), v kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 100%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1 in
BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto
2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto
2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-tega – dokazila oziroma potrdila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu
2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje
pogojev iz razpisne dokumentacije – Podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb, prav tako
ne dokazila o stanju na poslovnih bančnih
računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje kanalskih kolektorjev v
zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta
kanalskih kolektorjev enakih oziroma večjih
premerov.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3
letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih
kanalskih kolektorjev enakih oziroma večjih
premerov.
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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 6. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri: Nova Ljubljanska banka d.d., Slovenske Konjice, št. računa
02280-0019152384, pred dvigom razpisne
dokumentacije; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta
3, 3210 Slovenske Konjice, ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: datum prejema:
27. 10. 2006 do 8. ure; Javno komunalno
podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska
cesta 3, 3210 Slovenske Konjice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 10. uri; Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210
Slovenske Konjice – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o.
Ob-26669/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka
Horvat, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri obnovi prostorov Poštno logističnega
centra v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagrebška 106, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: gradbena in zaključna
dela.

3) Obseg ali količina: popisi del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: strojne instalacije.
3) Obseg ali količina: popisi del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: elektro instalacije.
3) Obseg ali količina: popisi del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
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: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT), izbrani ponudnik: bančna
garancija za dobro izvedbo posla (v višini10% pogodbene vrednosti), bančna garancija 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: rok plačila je 60 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni
vrednosti do dosežene 90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača
v roku 60 dni po opravljenem kvalitetnem
prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo in opis tehnične zmožnosti izvedbe,
– da je kadrovsko sposoben izvesti javno
naročilo, kar dokazuje s seznamom kadrov
in njihovimi referencami,
– izjava o organizacijski sposobnosti s
spiskom referenc,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 5. 1.
2007,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
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partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije
ter določila iz vzorca pogodbe,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– izjava o odpravi pomanjkljivosti,
– izjava, da so v ceni vključeni vsi
stroški,
– seznam podizvajalcev (v primeru da
vrednost del podizvajalcev presega 20%
vrednosti za sklop),
– izjava ponudnika, da je sposoben sam
opraviti najmanj 50% del za sklop, na katerega se prijavlja,
– izjava, da bo ponudnik na zahtevo naročnika sklenil cesijske pogodbe s podizvajalci, do višine izvedenih del podizvajalcev,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da bo v primeru izbora izvajalca za večinski sklop del, v skladu z določili 76. člena
ZGO-1 prevzel organizacijo in vodenje gradbišča v celoti,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli pričel in končal v zahtevanem roku,
– izjava ponudnika, da sprejema določila
iz vzorca pogodbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po sklopu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 78/JNG-2006/G*.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 10. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 5. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 10. 2006
ob 13.30, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 5/06
Ob-26788/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba:
Marija Eržen, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
361-95-50, faks 361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov:
www.medvode.si.
I.2) 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: JR 5/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju naselja Sora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sora.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacije v dolžini 650 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 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
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. členom oziroma v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a členom oziroma v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42.a členom
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 5/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predračun EZR Občine Medvode pri UJP št.
01271-0100000594, model 00, sklic
71419920-5122. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo od DURS, da je podjetje davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 26. 10. 2006
ob 12. uri; Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
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: 20. 9. 2006.
Občina Medvode
Ob-26795/06
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: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
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: JR – 05/321320/27-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova uličnih fasad in strehe na objektu Židovska ulica 1, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Židovska ulica 1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
uličnih fasad in strehe na objektu Židovska
ulica 1, Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročniki bo izvedena dela plačevali po
začasnih obračunskih situacijah in končni
obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
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– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij, ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, 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 letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) 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.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1a – referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
1b – seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let,
2 – tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-275.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 10. 2006 do
12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 23. 2. 2007 in/ali 120
dni 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: 25. 10. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 103, 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: 20. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-26922/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gorišnica, kontaktna oseba: Matevž Cestnik, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, Slovenija, tel. 02/743-11-11, faks
02/743-11-20, elektronska pošta: Obcina.gorisnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reditev dostopa do naselja Mali okič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Mali okič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 9. 2006 in/ali konec
25. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006.
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Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR št.
01228-0100016863.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 10. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Gorišnica.
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: 22. 9. 2006.
Občina Gorišnica
Št. 2.3.-2331/06
Ob-26953/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Hribar, univ. dipl.
inž. el., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-46-02, faks
+386/1/291-48-22, elektronska pošta: marjan.hribar@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/291-42-03, faks +386/1/291-48-22,
elektronska pošta: helena.mlakar@slo-zeleznice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03, faks
+386/1/291-48-22, elektronska pošta: helena.mlakar@slo-zeleznice.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
51/2006-HSŽ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
»Gradnja komunikacijske infrastrukture
za potrebe Holdinga Slovenske železnice«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje železniških postaj
železniškega omrežja Holdinga Slovenske
železnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
komunikacijske infrastrukture za potrebe
Holdinga Slovenske železnice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni za izdelavo projektne dokumentacije PZI od dneva sklenitve pogod-

be in 285 dni za fizično izvedbo od dneva
pridobitve soglasja naročnika na projektno
dokumentacijo PZI, okvirni rok za pridobitev
soglasja je do 30 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora biti dano v vrednosti 10,000.000 SIT v
obliki bančne garancije ali zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
financiranja so: 90% na osnovi potrjenih situacij, v roku 90 dni od potrditve, 10% pogodbene cene, na osnovi končne situacije
po uspešni predaji objekta v obratovanje
vključno z odpravo pomanjkljivosti, v roku
90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: samostojni izvajalec, izvajalec
skupaj s podizvajalci ali skupen nastop.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ponudnik v celoti izpolnjuje zahteve, ki so v Vprašalniku za ponudnike označene s KO – izločitveni kriterij,
8. da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred
dnevom objave javnega razpisa izvedel vsaj
2 objekta, ki sta tehnološko in po obsegu
del primerljiva z razpisanimi deli in znašajo
najmanj 20% ponudbene vrednosti,
9. da mora ponudnik v obrazcu kadrovske zmogljivosti navesti:
a) najmanj štiri redno zaposlene strokovnjake z najmanj sedmo stopnjo izobrazbe
elektro smeri in
b) najmanj dva redno zaposlena, usposobljena in certificirana strokovnjaka za ponujeno opremo, ki sta lahko hkrati tudi strokovnjaka pod točko a).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb;
2. lastna izjava ponudnika, dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni, od skrajnega
roka za predajo ponudb;
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3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb;
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen Vprašalnik za ponudnike;
8. izpolnjen obrazec – Reference ponudnika;
9. izpolnjen obrazec kadrovske zmogljivosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 20.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 7. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2006
ob 10. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, steklena dvorana.
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: 22. 9. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
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Ob-26982/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, Slovenija, v roke: Boštjan Kozole, tel. +386(0)7/49-81-377,
e-pošta: bostjan.kozole@krsko.si, faks
+386(0)7/49-81-276.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja zadrževalnega bazena
ZB-2 z rekonstrukcijo razbremenilnika RR2
ter sanacija obstoječega mešanega kanala
Senovo-Brestanica, odsek RR2-RR3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cesta
prvih borcev 47, Brestanica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja zadrževalnega bazena ZB-2 z
rekonstrukcijo razbremenilnika RR2 ter
sanacija obstoječega mešanega kanala
Senovo-Brestanica, odsek RR2-RR3.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45232400.
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: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
100,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 120 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT;
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe;
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja gradenj objektov na kanalizacijskih sistemih v
zadnjih petih letih, v zvezi z dejavnostjo, ki
je predmet javnega naročila vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika;
– poročilo pooblaščenega revizorja;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.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: 351-03-100/2004
O608.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 23. 10. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško, št. 01254
– 0100008120.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 23. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 10.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 9. 2006.
Občina Krško
Št. 430-381/2006
Ob-27053/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PPVSPK Maribor, PP Krško in PP
EVSP Petanjci ter izvedbo zunanje ureditve za potrebe PP Ilirska Bistrica VDM, št.
430-381/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PPVSPK Maribor, PP Krško in PP
EVSP Petanjci ter izvedbo zunanje ureditve za potrebe PP Ilirska Bistrica VDM, in
sicer obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških del
za potrebe PPVSPK Maribor, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena dela, 2. zaključna
dela, 3. elektroinštalacije in elektro oprema,
4. strojne inštalacije.
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Sklop 2: Izvedba gradbeno obrtniških del
za potrebe PP Krško, ki zajema naslednja
dela: 1. gradbeno obrtniška dela, 2. elektroinštalacije s tehnično zaščito, 3. strojne
inštalacije.
Sklop 3: Izvedba gradbeno obrtniških del
za potrebe PP EVSP Petanjci, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela,
2. elektroinštalacije, 3. strojne inštalacije in
oprema, 4. telekomunikacije.
Sklop 4: Izvedba zunanje ureditve za
potrebe PP Ilirska Bistrica VDM, ki zajema
naslednja dela: 1. gradbena dela, 2. elektroinštalacije.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na naslednjih lokacijah:
Sklop 1: PPVSPK Maribor, Dajnkova 4,
Maribor.
Sklop 2: PP Krško, Cesta krških žrtev
55, Krško.
Sklop 3: PP EVSP Petanjci, Murski Petrovci 7a, Tišina.
Sklop 4: PP Ilirska Bistrica VDM, Ulica
IV. armije, Ilirska Bistrica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del za potrebe PPVSPK Maribor, ki
zajema naslednja dela: 1. gradbena dela, 2.
zaključna dela, 3. elektroinštalacije in elektro oprema, 4. strojne inštalacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 58,333.333,33 SIT brez
DDV oziroma 70,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del za potrebe PP Krško, ki zajema
naslednja dela: 1. gradbeno obrtniška dela,
2. elektroinštalacije s tehnično zaščito, 3.
strojne inštalacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 150,000.000 SIT brez DDV
oziroma 180,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del za potrebe PP EVSP Petanjci, ki
zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2. elektroinštalacije, 3. strojne
inštalacije in oprema, 4. telekomunikacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 127,500.000 SIT brez DDV
oziroma 153,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu

ponudbenega predračuna – popis del in
predizmere.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba zunanje ureditve
za potrebe PP Ilirska Bistrica VDM, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena dela, 2.
elektroinštalacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 58,333.333,33 SIT brez
DDV oziroma 70,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 394,166.666,67
SIT brez DDV oziroma 473,000.000 SIT z
DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– za sklop 1: 150 dni od oddaje naročila,
– za sklop 2: 150 dni od oddaje naročila,
– za sklop 3: 180 dni od oddaje naročila,
– za sklop 4: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo po-
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oblaščenega revizorja (ponudnik ga mora
predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del;
– terminski plan;
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
– izjava ponudnika o naknadni predložitvi prospektne 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-381/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 10. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43038106, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 10. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po

Stran

7642 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo o nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
šteje za izjavo, dano pod prisego.
Naročnik si, v skladu z 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, kot jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-27063/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp. mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, 3. nadstropje.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja MMP Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
z oznako ODGOIZAV-24/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Zavrč.
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Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja MMP Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila;
– začetek: marec 2007,
– zaključek september 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo
do vključno 28. 2. 2007;
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 60. dan od uradnega prejema
pravilno izstavljene obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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 organ; imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila, izdanega s
strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s
podkupovanjem.
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan

v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi, v kateri državi ima sedež.
Dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz
sodne ali druge enakovredne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
1. Ekonomsko-finančni pogoji
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti. Naročnik bo preverjal točko
E (finančna disciplina) obrazca BON 1/P.
Dokazilo:
Obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
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.
Mnenje pooblaščenega revizorja mora
vsebovati informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni
pogodbi.
Ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Ponudnik podpiše in žigosa priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik nastopa s pod
izvajalci, morata izpolniti, podpisati in žigosati seznam podizvajalcev ponudnik in
podizvajalec.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
800,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
Ponudniki priložijo seznam gradbenih del
in potrdilo končnega/ih naročnika/ov gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela), z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih naročnika/ov. Naročnik bo upošteval izključno
zaključena dela po pogodbi. Kot istovrsten
objekt razpisanemu objektu ustrezajo gradbeni Inženirski objekti navedeni v prilogi 1
in 2 Uredbe o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in določitvi objek-
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tov državnega pomena (Uradni list RS, št.
33/03).
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
Kadrovski pogoji
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
za zahtevne objekte skladno s 77. členom
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazili:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-188/2006; z
oznako ODGOIZAV-24/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom:
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-25800/06 z dne 15. 9. 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: 10. 11. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 11.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje, služba za javna naročila, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Dodatne informacije: v razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pridobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si/index.php?id=22. Pri
predmetnem javnem razpisu ponudniki na
spletni strani dobijo razpisno dokumentacijo za izgradnja MMP Zavrč z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, tehnični del, grafiko in popis del na CD
mediju ponudniki prevzamejo na naslovu
naročnika; to je: RS, Ministrstvo za javno
upravo, Sekretariat, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Služba za javna naročila, 6. nadstropje, tajništvo.
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:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-27114/06
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:
gradbena dela – 1. faza: R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1292 cesta R3-710
Maribor–Vurberg–Ptuj.
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: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v 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, likvida-
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cijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

Stran

7644 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 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: 17. 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: 17. 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 56,964.967
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-27128/06
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., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja AC Slivnica–Draženci: sklop A
in sklop C.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja AC Slivnica–
Draženci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1. AC Slivnica – Draženci, sklop »A«
od km 0+000 do km 2+000 in sklop »C« od
km 14+850 do km 19+850
1.1.1 Sklop »A« od km 0+000 do km
2+000, ki zajema:
1.1.1.1 Trasa AC od km 0+000 do km
2+000
1.1.1.2 Razcep Slivnica
– Krak A
– Krak B
– Krak C
– Krak D
– Krak E
– Krak F
1.1.1.3 Priključek Letališče
– Krak A
– Krak B
– Krak C
– Krak D
1.1.1.4 Deviacije
1.1.1.4.1 Deviacije kategoriziranih cest
– Deviacija št. 0092-1, 1-1
– Deviacija št. 0092-1, 1-16
– Deviacija
regionalne
ceste
št.
R2-430/0381
– Rampa 1 v obstoječem priključku Slivnica
– Rampa 2 v obstoječem priključku Slivnica
– Rampa 3 v obstoječem priključku Slivnica
– Rampa 4 v obstoječem priključku Slivnica
– Rampa 5 v obstoječem priključku Slivnica
– Deviacija št 0092, 1-1 (LC 380111)
1.1.1.4.2 Deviacije nekategoriziranih
cest
– Deviacija št. 0092-1, 1-17a
– Deviacija št. 0092-1, 1-17b
– Deviacija št. 0092-1, 1-18a
– Deviacija št. 0092-1, 1-18b
1.1.1.5 Premostitveni objekti
1.1.1.5.1 Nadvozi
– 0168-1, 4-1
– 0168-1, 4-2
– 0168-1, 4-3
– 0168-1, 4-4
– 0168-1, 4-5
– 0168-1, 4-6
– 0092-1, 4-1
1.1.1.5.2 Mostovi
– 0168-1, 5-1
– 0168-1, 5-2
– 0168-1, 5-3
– 0168-1, 5-5
1.1.1.5.3 Ploščati prepusti
– 0168-1, 3-1
1.1.1.6 Plato bencinskega servisa Slivnica
1.1.1.7 Ureditev komunalnih vodov
– vodovod
– elektrovodi
– trafopostaje
– javna razsvetljava
– TK vodi
– Klic v sili

1.1.1.8 Protihrupni ukrepi
1.1.1.9 Krajinska ureditev
1.1.1.10 Vodnogospodarske ureditve
1.1.2 Sklop »C« od km 14+850 do km
19+850, ki zajema:
1.1.2.1 trasa AC od km 14+850 do km
19+850
1.1.2.2 Razcep Draženci
– Krak A
– Krak B
– Krak C
– Krak D
1.1.2.3 Deviacije
– Deviacija JP 829530: 0091-1, 1-1
– Deviacija LC 328220: 0091-1, 1-2
– Deviacija JP 829750: 0091-1, 1-3
– Deviacija LC 328041: 0091-1, 1-4
– Deviacija G1-9: 0091-1, 1-5
– Deviacija zagrebške ceste št. 0091-1,
1-6
– Deviacija 0091-1, 1-13
– Deviacija 0091-1, 1-13b
– Deviacija 0091-1, 1-13a
– Deviacija 0091-1, 1-14
– Deviacija poljske poti 0091-1,1-7
– Deviacija poljske poti 0091-1,1-8
– Deviacija poljske poti 0091-1,1-9
– Deviacija poljske poti 0091-1,1-11
1.1.2.4 Premostitveni objekti
1.1.2.4.1 Viadukti
– Viadukt št. 0091-1, 6-1 v km 16+750
1.1.2.4.2 Nadvozi
– Nadvoz št. 0091-1, 4-1 v km
15+650,477
– Nadvoz št. 0091-1, 4-2 v km
17+700,462
– Nadvoz št. 0091-1, 4-4 v km
18+684,898
– Nadvoz št. 0091-1, 4-5 v km
19+179,623
1.1.2.4.3 Podhodi
– št. 0091-1, 3-1 v km 18+146,218
1.1.2.5 Ureditev komunalnih vodov
– vodovod,
– fekalna kanalizacija
Elektrovodi (VN, SN, NN)
– Trafo postaje
– Javna razsvetljava
– TK vodi
– Klic v sili
– Plinovod
1.1.2.6 Vodnogospodarske ureditve
1.1.2.7 Protihrupni ukrepi
1.1.2.8 Krajinska ureditev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Rok dokončanja del:
– za dela pod tč. 1.1.1 – sklop »A« 20
mesecev po prejemu obvestila inženirja, da
lahko prične z deli,
– za dela pod tč. 1.1.2 – sklop »C« 16
mesecev po prejemu obvestila inženirja, da
lahko prične z deli.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 587,000.000 SIT za celotno javno naročilo, oziroma 328,000.000 SIT za
dela, navedena v podčlenu 1.1.1 Navodil
– sklop »A« od km 0+000 do km 2+000
in 259,000.000 SIT za dela, navedena v
podčlenu 1.1.2 Navodil sklop »C« od km
14+850 do km 19+850, z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije in obveznic/kredita.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– redni izpisek iz sodnega registra;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta)
a) velike in srednje družbe v skladu s
klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
b) male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
c) samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
d) tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba avtoceste ali HC
ali druge štiripasovne ceste), v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave);
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 98-06 z dne 22. 9. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 11. 2006.
Cena: sklop A: 50.000 SIT; sklop C:
40.000 SIT; sklop A + sklop C: 80.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
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DDV, ki znaša sklop A: 41.667 SIT; sklop C:
33.333,33 SIT; sklop A + B: 66.667 SIT. Kupci
razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2006
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-26985/06
Popravek
V objavi izbire izvajalca zimske službe
na lokalnih in nekategoriziranih občinskih
cestah in javnih prometnih površinah, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
9. 6. 2006, Ob-16514/06, naročnika Občine
Črna na Koroškem, se spremenijo naslednje točke:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: da se obvezuje, da bo v obdobju,
ko se izvaja zimska služba stalno dosegljiv
na dogovorjen način dežurnemu delavcu
zimske službe naročnika in da bo upošteval
pravilnik o načinu izvajanju zimske službe.
Pogoj se spremeni in se pravilno glasi
kot sledi: ponudnik se obvezuje, da bo
v obdobju, ko se izvaja zimska služba
po telefonu ali mobitelu stalno dosegljiv
pooblaščenemu dežurnemu delavcu občinske uprave.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pogoj se pravilno glasi: pridobiti jo je mogoče do 10.10.2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok se pravilno glasi:
do 10. 10. 2006 do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: pogoj se pravilno glasi: do 31. 12.
2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja: datum se pravilno glasi: 10. 10. 2006
od 10.30 v prostorih naročnika.
Spremeni in dopolni se Priloga 1.: Tehnična specifikacija – opis del (priloga spremembe razpisne dokumentacije).
Spremeni in dopolni se vzorec pogodbe
(priloga spremembe razpisne dokumentacije).
Občina Črna na Koroškem
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg
6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Darja Boštjančič, tel. +386/1/478-60-52,
+386/1/478-60-39, +386/41/787-784, e‑pošta:
darja.bostjancic@gov.si,
faks
+386/1/478-62-66.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: študija potreb po opremi na področju kemijske varnosti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 11.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
1. Priprava seznama in ocena razpoložljive opreme na področju kemijske varnosti,
njene učinkovite uporabe v določenih institucijah (npr. državni organi in javni zavodi),
vključno z oceno, v kolikšni meri obstoječa
oprema in oprema, kupljena v okviru evropskih projektov, ustreza zahtevam, določenim
v evropski zakonodaji (acquis).
2. Priprava prednostnega seznama
manjkajoče opreme in drugih tehničnih sredstev, ki so potrebna, da se izpolnijo zahteve
acquisa, vključno s finančnimi ocenami.
3. Priprava predloga »mreženja« in reorganizacije relevantnih institucij z namenom,
da se uvede ustreznejša delitev dela oziroma učinkovitejša uporaba opreme. Predlog
za najbolj učinkovito lastništvo opreme.
4. Priprava seznama potrebne delovne
sile in izobraževanj za predlagano novo nabavljeno opremo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.14.20.00-6, dopolnilni besednjak: storitve, povezane z upravljanjem.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
V okviru pogodbe bodo izvedene naslednje aktivnosti:
1. Priprava seznama in ocena razpoložljive opreme na področju kemijske varnosti,
njene učinkovite uporabe v določenih insti-

Stran

7646 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

tucijah (npr. državni organi in javni zavodi),
vključno z oceno, v kolikšni meri obstoječa
oprema in oprema, kupljena v okviru evropskih projektov, ustreza zahtevam, določenim
v evropski zakonodaji (acquis).
2. Priprava prednostnega seznama
manjkajoče opreme in drugih tehničnih sredstev, ki so potrebna, da se izpolnijo zahteve
acquisa, vključno s finančnimi ocenami.
3. Priprava predloga »mreženja« in reorganizacije relevantnih institucij z namenom,
da se uvede ustreznejša delitev dela oziroma učinkovitejša uporaba opreme. Predlog
za najbolj učinkovito lastništvo opreme.
4. Priprava seznama potrebne delovne
sile in izobraževanj za predlagano novo nabavljeno opremo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 150.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo bo izvedeno za
skupno ceno storitev, kot določeno v Splošnih pogojih za naročila storitev za zunanje projekte Evropske skupnosti (dostopno
v »Dodatki h GGAPPI« na spletnem naslovu
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm#3).
Plačila bo odobrilo in izvedlo Ministrstvo za
zdravje/Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina
ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene
pogoje v skladu z zakonodajo naročnika in
morajo na zahtevo naročnika določiti enega
izmed njih, da zastopa njihovo skupino ali
konzorcij. Sestava skupine ali konzorcija ne
sme biti spremenjena brez predhodne pisne
odobritve naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi izvajalci storitev/partnerji v konzorciju, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega
postopka po nacionalnih zakonodajah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja, s
sodbo, ki ima moč res judicata;
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
poravnave davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri so bili ustanovljeni,
ali določbami države naročnika ali države,
kjer se bo izvajala pogodba;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata, v zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katero
koli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje
finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili po-
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godbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti dokaze,
običajne po zakonodaji države, kjer so ustanovljeni, da ne spadajo v katero izmed zgoraj navedeno kategoriji. Omenjena dokazila
ne smejo biti starejša od 180 dni od datuma
roka oddaje ponudb.
Ponudniki morajo priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra, ki ga izda pristojen sodni
ali pravni organ države, v kateri je ponudnik
ustanovljen.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni dohodek ponudnika v obdobju 2003–2005 mora biti vsaj 400.000
EUR.
Dokazilo o izpolnjevanju obveznih finančnih pogojev so bilance uspeha za leta
2004, 2004 in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o izpolnjevanju obveznih tehničnih pogojev so referenčna potrdila projektov podobne narave.
Podatki o najmanj 2 referenčnih projektih
podobne narave, izvedenih v zadnjih 5 letih
morajo biti izpisani na obrazcu B4, točka 6.
Standardni obrazec je dostopen na
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm, priročnik GGAPPI, Obrazec B4_en.doc).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetku pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila
1. Tehnična ustreznost
2. Cena

Ponderiranje
80
20

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.05.08.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 11. 2006 do 16. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Prehodni vir 2006 (Transition
Facility Programe 2006); projekt številka
2004/016-710.05.08, naslov projekta » Študija potreb po opremi na področju kemijske
varnosti«.

VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 15 dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: darja.bostjancic@gov.si, tel. +386/1/478-60-52,
+386/1/478-60-39, faks +386/1/478-62-66.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 9. 2006.
Ministrstvo za zdravje,
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Št. 223/06
Ob-27062/06
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Ministry of Health, National
Chemicals Bureau, Mali trg 6, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, for the attention
of: Ms Darja Boštjančič, telephone:
+386/1/478-60-52,
+386/1/478-60-39,
+386/41/787-784, e-mail: darja.bostjancic@gov.si, fax +386/1/478-62-66.
General address of the contracting
authority:
http://www.mz.gov.si/index.php?id=699&no_cache=1.
Further information can be obtained at:
as in abovementioned contact point(s).
Specifications and additional documents
(including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system)
can be obtained at: as in abovementioned
contact point(s).
Tenders or requests to participate must
be sent to: as in abovementioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions;
– health.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: feasibility Study
of Equipment in the Area of Chemical
Safety.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 11.
Main place of performance: Ljubljana.
NUTS code: SI00E.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
1. List and assessment of the available
equipment and of the efficiency of the use
of this equipment in certain institutions (individual authorities, public institutes etc.),
including the assessment in how far current equipment and equipment purchased
via the EU projects satisfy the requirements
deriving from the acquis.
2. Priority list of the equipment and other
technical means still needed to meet the
requirements of the acquis, with financial
estimations.
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3. Proposal for networking of the relevant
institutions and reorganization in order to
introduce sharing of equipment; suggestion
for the most efficient ownership of the equipment.
4. List of the related manpower and
training needs for any equipment to be purchased.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
74.14.20.00-6, supplementary vocabulary:
management related services.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
1. List and assessment of the available
equipment and of the efficiency of the use
of this equipment in certain institutions (individual authorities, public institutes etc.),
including the assessment in how far current equipment and equipment purchased
via the EU projects satisfy the requirements
deriving from the acquis.
2. Priority list of the equipment and other
technical means still needed to meet the
requirements of the acquis, with financial
estimations.
3. Proposal for networking of the relevant
institutions and reorganization in order to
introduce sharing of equipment; suggestion
for the most efficient ownership of the equipment.
4. List of the related manpower and
training needs for any equipment to be purchased.
If applicable, estimated or range: between value excluding VAT: 150.000 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: 6 months from the award of
the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: the
payment will be made according to Global price option stipulated in the General
Conditions for Service Contracts for European Community External Actions (available
from “Annexes GGAPPI” at internet address
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm#3).
Payments shall be authorised and made by
the National Chemicals Bureau, Mali trg 6,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if the Contractor is joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
Republic of Slovenia and shall, at the request of the Contracting Authority, designate
one of such persons to act as leader with
authority to bind the joint venture or consortium. The composition of the joint venture
or consortium shall not be altered without
the prior consent in writing of the Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:

Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any service provider/partner of consortium will be disqualified if:
1. they are bankrupt or being wound up,
are having their affairs administrated by the
courts, have entered into arrangement with
creditors, have suspended business activities, are subject of proceeding concerning
those matters, or are in any analogous situation from similar procedure provided for
national legislation or regulations;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct,
by a judgement which has the force of res
judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4. they have not fulfilled obligations relating to the payment pf social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5. they have been the subject of a judgement which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interest;
6. they, following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, have
been declared to be in serious breach of
the contract for failure to comply with their
contractual obligations.
All tenders must provide the documentary proof usual under the law of the country
that they do not fall into any of the above
listed categories. Proofs must be dated less
than 180 days before the deadline for the
submission of tenders.
Tenderers must also submit the extract
from the Register of companies issued by
a competent judicial or legal authority of the
country in which it is established.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of the candidate for the period 2003–2005 must be at
least 400.000 EUR.
Proof of financial data from balance
sheets for 2003, 2004 and 2005.
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity
are reference projects of similar nature.
Information on at least 2 reference
projects of a similar nature in the last 5 years
should be written out on form B4, point 6.
Standard application form is available
at http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm,
manual GGAPPI, blank form B4_en.doc).
III.2.4) Reserved contracts: no.
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
III.3.2) Legal persons should indicate the
names and professional qualifications of:
yes; the staff responsible for the execution
of the service.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
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– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
Criteria
1. Technical suitability
2. Price

Wighting
80
20

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.05.08.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document:
Payable documents: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 22. 11. 2006 until
16:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
IV.3.7) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain the tender: 90
days from the date stated for receipt of tender.
IV.3.8) Conditions for opening tenders:
Person authorized to be present at the
opening of tenders: no.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community funds:
yes; Transition Facility Programe 2006);
project number 2004/016-710.05.08, project
title “Feasibility Study of Equipment in the
Area of Chemical Safety”.
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: National Review Commission for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, SI-1001
Ljubljana, Slovenija, e-mail: dkom@gov.si,
telephone: +386/1/234-28-00, internet address: http://www.gov.si/dkom/?lng=eng, fax
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: deadline for
lodging the claim for audit of public procurement procedure is 15 days from the receipt
of contract award decision.
VI.4.2) Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained: National Chemicals Bureau,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, email: darja.bostjancic@gov.si, telephone
+386/1/478-60-52, +386/1/478-60-39, fax
+386/1/478-62-66.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
22. 9. 2006.
Ministry of Health,
National Chemicals Bureau
Ob-26487/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Ptuj, kontaktna oseba:
Aleksander Voda, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-14-00, elektronska pošta: aleksander.voda@sb-ptuj.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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01.4-88/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve pranja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Ptuj,
Potrčeva 23-25, Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT in
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 60 dni, skladno s pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: storitve pranja ponudnik ne
sme prenesti na podizvajalce.
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: splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. točka prvega odstavka 42.a. člena
ZJN-1-UPB1:
– BON-1/P, ki ga izda Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve
ali
– potrdilo poslovne banke, ko vodi ponudnikov TR, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora dokazati najmanj en referenčni posel v trajanju 1 leta v zadnjih treh
letih (kot referenčni posel šteje pranje perila bolnišnice enake zahtevnostne stopnje v
skupni letni količini najmanj 120.000 kg);
– opis ponudnikove tehnologije pranja in
transporta ter opredelitev pralnih in kemičnih
sredstev za razkuževanje ter opis postopkov
in pogostosti nadzora čistosti perila in skica
čistega in nečistega dela pralnice;
– dokazilo o strojni opremi s priloženimi tehničnimi specifikacijami iz katerih je
razvidna dnevna zmogljivost in kapaciteta
strojev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. obseg pranja,
3. fiksnost cene.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2006.
Cena: 7.000 SIT z DDV.
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Pogoji in način plačila: izključno na TR št.
01100-6030278670.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2006
ob 12. 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: 18. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Ptuj
Ob-26488/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Ptuj, kontaktna oseba:
Aleksander Voda, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-14-00, elektronska pošta: aleksander.voda@sb-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01.4-87/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve čiščenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Ptuj,
Potrčeva 23-25, Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
dela je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti za resnost ponudbe
bančno garancijo v višini 2,000.000 SIT in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: storitve čiščenja ponudnik ne
sme prenesti na podizvajalce.
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: splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1-UPB1.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. točka prvega odstavka 42.a. člena
ZJN-1-UPB:
– BON-1/P, ki ga izda Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve
ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TR, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora dokazati najmanj en
referenčni posle v trajanju 1 leta v zadnji
treh letih (kot referenčni posel šteje čiščenje
bolnišnice enake zahtevnostne stopnje – z
operacijskimi prostori);
– da ima ponudnik zaposlenega vsaj
enega delavca s VII. stopnjo sanitarne
smeri;
– ponudnik mora predložiti opis svoje
tehnologije čiščenja ter opredeliti vsa sredstva, čistila in pripomočke, ki jih bo v ta namen uporabljal;
– ponudnik mora zagotoviti prisotnost
vodje na lokaciji naročnika vsaj 8 ur dnevno;
– ponudnik bo moral prevzeti za čas
opravljanja storitev čiščenja naročnikove
delavce, ki so zaposleni na teh delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kadrovske zahteve,
3. fiksnost cene,
4. certifikat.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2006.
Cena: 7.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: izključno na TR št.
01100-6030278670.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2006
ob 11. uri; Splošna bolnišnica Ptuj, Potrčeva
23-25, Ptuj – sejna soba (pritličje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Ptuj
Št. 06-60813
Ob-26614/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-20-100, faks 01/72-14-231, elek
tronska pošta: Jure.vrhovec@domzale.si,
internetni naslov: www.domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe Občine Domžale, javnih zavodov
in javnih podjetij za leti 2007 in 2008.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za merilna
mesta Občine Domžale, šol in vrtcev, komunalnega podjetja, čistilne naprave in
krajevnih skupnosti v Občini Domžale za
leti 2007 in 2008 (natančen seznam udeležencev na razpisu je naveden v razpisni
dokumentaciji).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Domžale.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za merilna mesta porabnikov z dvotarifnim merjenjem (VT in MT).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za merilna mesta porabnikov z enotarifnim merjenjem (ET ostalo).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava električne energije za javno razsvetljavo z enotarifnim merjenjem (ET javna razsvetljava).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjeni obseg dobave 9,000.000 kWh el. energije, ocenjena poraba za posamezna merilna
mesta je navedena v razpisni dokumentaciji.
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:
bančna garancija za resnost ponudbe
(5,000.000 SIT), po podpisu pogodbe z
izbranim dobaviteljem bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(15,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po izdanem računu za posamezno merilno
mesto v zakonsko predpisanem roku 30.
dan po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pridobljena licenca za dobavo električne
energije (kopija ustrezne licence agencije

RS za energijo), dokazilo, ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco in izjava ponudnika), dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave ali drug
podoben postopek (potrdilo iz sodne ali druge evidence), izjava da ponudnik je/ni na
seznamu podjetij, ki potrebuje za sklenitev
posla dovoljenje komisije za preprečevanje
korupcije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: s strani naročnikov potrjene reference za dobavo vsaj
5,000.000 kWh električne energije v enem
letu (pogoj za priznanje sposobnosti so vsaj
tri potrjene reference iz zadnjih treh let),
pisna izjava ponudnika, da bo sposoben
zagotoviti zadostne količine električne energije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Energetski
zakon (uradno prečiščeno besedilo) /EZUPB1/ (Ur. l. RS, št. 26/05).
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: 40510-6/06.
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 ponudniki lahko dobijo na kontaktnem naslovu naročnika. Po naročilu lahko
ponudniki dobijo tudi ponudbene obrazce v
elektronski obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25.10. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega datuma
odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2005
ob 15. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, Konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Občina Domžale
Št. 106/06
Ob-26622/06
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, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija, tel. 02/650-62-00, faks 02/650-62-10,
elektronska pošta: tajnistvo@sentilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šentilj, kontaktna oseba: Nives Erznožnik, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija, tel.
02/650-62-20, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šentilj, kon-
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taktna oseba: Nives Erznožnik, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija, tel.
02/650-62-20, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: nives.erznoznik@sentilj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža opreme za
Osnovno šolo Sladki vrh.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sladki vrh.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: januar–julij 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 1. 2007 in/ali konec
20. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% ponudbene
vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
april 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim – generalnim izvajalcem, ki
odgovarja za izvedbo prevzetega naročila,
ne glede na število podizvajalcev. Naročnik
bo sklenil pogodbo tudi s skupino izvajalcev,
če skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo – joint venture. V tem primeru mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pogodbo
o skupnem nastopu, v kateri bodo natančno
opredeljene naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dovoljenje oziroma odločbo Upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
opravljati dejavnosti,
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis (samostojni podjetniki priložijo
priglasitveni list),
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
naročnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem in da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo Davčne uprave RS, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih ponudnikovi vodstveni
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delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni Davčni
urad,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o pridobljenem certifikatu kakovosti SI 9001,
– popis razpoložljive tehnične opreme za
izvedbo javnega naročila,
– seznam najpomembnejših podobnih
storitev v zadnjih petih letih z originalnimi
potrdili naročnikov.
III.2.1.4) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec »seznam strokovnega kadra ponudnika«,
– izpolnjen obrazec »strokovnega kadra
podizvajalcev ali izvajalce v skupni ponudbi«.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvrši na transakcijski račun pri UJP, št. rač.
01318-0100009155 Občina Šentilj, potrdilo o
plačilu pa se pošlje na faks 02/650-62-10.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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: 2. 11. 2006
ob 10. uri, Občinska uprava Občine Šentilj,
Maistrova ul. 2, Šentilj, II. nad.
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: 19. 9. 2006.
Občina Šentilj
Ob-26890/06
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
d.d., kontaktna oseba: Blanka Primec, Ul.
XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DARS d.d., Izpostava
Ljubljana, kontaktna oseba: Blanka Primec,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-70, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., Izpostava Ljublja-
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na, kontaktna oseba: Blanka Primec, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d.
Izpostava Ljubljana, vložišče, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: nadgradnja sistema za
elektronsko upravljanje in arhiviranje dokumentov v DARS d.d.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba digitalizacije in učinkovito informacijsko podprtega obvladovanja poslovne dokumentacije ter nabava ustrezne pripadajoče strojne opreme, skupaj
štirje medsebojno povezani moduli za
programsko in strojno opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DARS d.d., Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.97.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.25.70.00-5, 30.21.61.10-0,
30.23.31.41-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. modul za oblikovanje, izvajanje in nadzor poslovnih procesov (storitev),
2. modul za arhiviranje zapisov (storitev),
3. modul za zajem optično bralnih dokumentov (storitev),
4. modul – dobava skenerjev in strežniške opreme (blago).
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
5,000.000 SIT ali kavcijsko zavarovanje,
veljavnost najmanj 170 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačevanje po izvedenih storitvah, mesečno,
60 dni po prejemu računa, blago 60 dni po
prejetem računu.
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 s poglavjem 5. razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno s poglavjem 5.1. razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s poglavjem 5.2 razpisne dokumentacije, točke
a, b, c.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno s poglavjem 5.2. razpisne dokumentacije, točke d, e, f, g, h, i, j.
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:
1. cena,
2. status ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 455/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: neomejeno.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: če se zahteva razpisna dokumentacija osebno ali
po pošti, je treba nakazati plačilo na TR
06000-0112292446 pri Banki Celje in zahtevi za dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu. Dokumentacija, poslana po elektronski
pošti, je brezplačna. Ponudnik mora v zahtevi v vsakem primeru navesti svoj naziv in
naslov, davčno številko, matično številko,
ime, elektronski naslov telefaks in telefon
kontaktne osebe. Osebno se dokumentacija
izroča vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev, predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 10. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, soba 319.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 6/34
Ob-26891/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): mag. Darja Ferlinc, 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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe:
Po lokacijah:
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– 41 lokacij za vozila Renault,
– 26 lokacij za vozila Fiat,
– 2 lokaciji za vozila Mercedes Benz,
– 2 lokaciji za vozila MAN.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje vozil po sklopih:
1. sklop: 41 lokacij za vozila znamke
Renault,
2. sklop: 26 lokacij za vozila znamke
Fiat,
3. sklop: 2 lokaciji za vozila znamke Mercedes Benz,
4. sklop: 2 lokaciji za vozila znamke
MAN.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: vzdrževanje vozil znamke Renault
1) Kratek opis
1. sklop: vzdrževanje vozil Renault za
lokacije:
1.1 Petrovče 16 LDV, 10 SDV in 4 OV;
1.2 Celje 3 LDV, 7 SDV in 4 0V;
1.3 Podplat 13 LDV in 1SDV;
1.4 Slovenske Konjice 5 LDV;
1.5 Šentjur 9 LDV;
1.6 Velenje 5 LDV in 1 SDV;
1.7 Koper 19 LDV, 4 SDV in SOV;
1.8 Portorož 4 LDV;
1.9 Ilirska Bistrica 7 LDV;
1.10 Sežana 7 LDV in 1 SDV;
1.11 Postojna 6 LDV in 1 SDV;
1.13 Ljubljana-Dobrunje 3 LDV;
1.15 Mengeš 3 LDV;
1.16 Medvode 3 LDV;
1.18 Logatec B LDV;
1.19 Cerknica 7 LDV;
1.20 Brezovica 5 LDV;
1.21 Kočevje 9 LDV;
1.22 Ivančna Gorica 4 LDV;
1.27 Slovenska Bistrica 12 LDV in 1
SDV;
1.30 Ptuj 15 LDV in 2 SDV;
1.32 Murska Sobota 21 LDV, 3 SDV in
2 OV;
1.34 Lendava 1 LDV in 1 SDV;
1.35 Dobrovnik SOV;
1.36 Gornja Radgona 7 LDV;
1.37 Novo mesto 4 LDV, 3 SDV in 4
OV;
1.38 Črnomelj 12 LDV in 2 SDV;
1.39 Trebnje 10 LDV;
1.40 Sevnica 7 LDV in 1 SDV;
1.41 Škocjan5LDV;
1.42 Brežice 9 LDV in 2 SDV;
1.44 Nova Gorica 19 LDV, 5 SDV in
SOV;
1.45 Ajdovščina 9 LDV in 1 SDV;
1.46 Šempeter pri Gorici 7 LDV;
1.47 Tolmin 19 LDV;
1.48 Idrija 7 LDV;
1.49 Kranj 20 LDV, 6 SDV in 4 OV;
1.50 Jesenice 6 LDV in 1 SDV;
1.51 Lesce 10 LDV in 1 SDV;
1.52 Žiri 6 LDV;
1.54 Cerklje 4 LDV.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
znamke Renault za 41 lokacij.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.

Sklop št. 2
Naslov: vzdrževanje vozil znamke Fiat
1) Kratek opis:
2. sklop: vzdrževanje vozil Fiat za lokacije:
2.1 Celje 21 LDV;
2.2 Škofja vas 4 LDV;
2.3 Rogaška Slatina 2 LDV;
2.4 Ljubno ob Savinji 4 LDV;
2.7 Postojna 3 LDV;
2.11 Dolenja vas 8 LDV;
2.12 Višnja Gora 8 LDV;
2.13 Slovenj Gradec 2 LDV;
2.14 Prevalje 2 LDV;
2.15 Lenart v Slovenskih Goricah 1
SDV;
2.16 Slovenska Bistrica 1 LDV;
2.17 Radlje ob Dravi 1 LDV;
2.18 Maribor 10 LDV, 3 SDV in 4 OV;
2.19 Ptuj 3 LDV in 1 SDV;
2.20 Ormož 3 LDV;
2.21 Vuzenica 1 LDV;
2.22 Murska Sobota 5 LDV in 1 SDV;
2.23 Ljutomer 5 LDV in 1 SDV;
2.24 Novo mesto 12 LDV;
2.25 Trebnje 6 LDV in 1 SDV;
2.26 Sevnica 4 LDV;
2.27 Krško 1 LDV in 1 SDV;
2.28 Nova Gorica 5 LDV;
2.29 Tolmin 4 LDV;
2.30 Idrija 3 LDV;
2.31 Kranj 16 LDV in 1 SDV.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
znamke Fiat za 26 lokacij.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: vzdrževanje vozil znamke Mercedes
1) Kratek opis:
3. sklop: vzdrževanje vozil Mercedes
Benz za lokacije:
3.1 Celje 5 TV;
3.3 Maribor 15 TV.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg: vzdrževanje vozil
znamke Mercedes za 2 lokaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: vzdrževanje vozil znamke MAN
1) Kratek opis:
4. sklop: vzdrževanje vozil MAN za lokacije:
4.1 Ljubljana 2 TV;
4.2 Maribor 1 TV.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
3) Količina ali obseg vzdrževanje vozil
znamke MAN za 2 lokaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: vzdrževanje vozil Renault za
lokacije:
1.1 Petrovče 16 LDV, 10 SDV in 4 OV;
1.2 Celje 3 LDV, 7 SDV in 4 0V;
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1.3 Podplat 13 LDV in 1 SDV;
1.4 Slovenske Konjice 5 LDV;
1.5 Šentjur 9 LDV;
1.6 Velenje 5 LDV in 1SDV;
1.7 Koper 19 LDV, 4 SDV in SOV;
1.8 Portorož 4 LDV;
1.9 Ilirska Bistrica 7 LDV;
1.10 Sežana 7 LDV in 1 SDV;
1.11 Postojna 6 LDV in 1 SDV;
1.13 Ljubljana-Dobrunje 3 LDV;
1.15 Mengeš 3 LDV;
1.16 Medvode 3 LDV;
1.18 Logatec B LDV;
1.19 Cerknica 7 LDV;
1.20 Brezovica 5 LDV;
1.21 Kočevje 9 LDV;
1.22 Ivančna Gorica 4 LDV;
1.27 Slovenska Bistrica 12 LDV in 1
SDV;
1.30 Ptuj 15 LDV in 2 SDV;
1.32 Murska Sobota 21 LDV, 3 SDV in
2 OV;
1.34 Lendava 1 LDV in 1 SDV;
1.35 Dobrovnik SOV;
1.36 Gornja Radgona 7 LDV;
1.37 Novo mesto 4 LDV, 3 SDV in 4
OV;
1.38 Črnomelj 12 LDV in 2 SDV;
1.39 Trebnje 10 LDV;
1.40 Sevnica 7 LDV in 1 SDV;
1.41 Škocjan 5 LDV;
1.42 Brežice 9 LDV in 2 SDV;
1.44 Nova Gorica 19 LDV, 5 SDV in 3
OV;
1.45 Ajdovščina 9 LDV in 1 SDV;
1.46 Šempeter pri Gorici 7 LDV;
1.47 Tolmin 19 LDV;
1.48 Idrija 7 LDV;
1.49 Kranj 20 LDV, 6 SDV in 4 OV;
1.50 Jesenice 6 LDV in 1 SDV;
1.51 Lesce 10 LDV in 1 SDV;
1.52 Žiri 6 LDV;
1.54 Cerklje 4 LDV.
2. sklop: vzdrževanje vozil Fiat za lokacije:
2.1 Celje 21 LDV;
2.2 Škofja vas 4 LDV;
2.3 Rogaška Slatina 2 LDV;
2.4 Ljubno ob Savinji 4 LDV;
2.7 Postojna 3 LDV;
2.11 Dolenja vas 8 LDV;
2.12 Višnja Gora 8 LDV;
2.13 Slovenj Gradec 2 LDV;
2.14 Prevalje 2 LDV;
2.15 Lenart v Slov. Goricah 1 SDV;
2.16 Slovenska Bistrica 1 LDV;
2.17 Radlje ob Dravi 1 LDV;
2.18 Maribor 10 LDV, 3 SDV in 4 OV;
2.19 Ptuj 3 LDV in 1 SDV;
2.20 Ormož 3 LDV;
2.21 Vuzenica 1 LDV;
2.22 Murska Sobota 5 LDV in 1 SDV;
2.23 Ljutomer 5 LDV in 1 SDV;
2.24 Novo mesto 12 LDV;
2.25 Trebnje 6 LDV in 1 SDV;
2.26 Sevnica 4 LDV;
2.27 Krško 1 LDV in 1 SDV;
2.28 Nova Gorica 5 LDV;
2.29 Tolmin 4 LDV;
2.30 Idrija 3 LDV;
2.31 Kranj 16 LDV in 1 SDV;
3. sklop: vzdrževanje vozil Mercedes
Benz za lokacije:
3.1 Celje 5 TV;
3.3 Maribor 15 TV;
4. sklop: vzdrževanje vozil MAN za lokacije:
4.1 Ljubljana 2 TV;
4.2 Maribor 1 TV.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT oziroma podaljšanje bančne
garancije do 3. 1. 2007 bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna
ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to
urejajo: naročnik bo račun plačal v roku 30
dni od izdaje računa, ki ga izbrani ponudnik
posreduje naročniku po opravljeni storitvi.
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.
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 ekskluzivnega zastopnika za
znamko vozil, iz katere je razvidno, da potrjuje kadrovsko in tehnično usposobljenost
ponudnika za izvajanje zahtevanih opravil,
ki ne sme biti starejša od 1 meseca.
P 11 Izjava ponudnika, da bo zagotovil
elektronski prenos podatkov o stroških vzdrževanja v informacijski sistem naročnika.
P 12 Ekskluzivni zastopnik za znamko
vozila mora predpisati najnižje popuste (enkratne in skupne – vrednostna tabela) za
rezervne dele in vzdrževalna dela ter najvišje dovoljene cene za rezervne dele in
vzdrževalna dela za naročnika, upoštevaje
celoletnega prometa, ki ga Pošta Slovenije,
d.o.o. ustvarja na ravni države.
Pooblaščeni serviserji se ne bodo dogovarjali z ekskuzivnim zastopnikom za
znamko vozil glede najnižjih popustov za
rezervne dele. Glede na obseg prometa, ki
ga ustvarja Pošta Slovenije, pričakujemo,
da bo ekskluzivni zastopnik postavil mejnik
najnižjih ugodnosti po posameznih lokacijah
za pooblaščene serviserje na področju RS,
posamezni pooblaščeni serviserji pa lahko
ponudijo tudi več ugodnosti.
P 13 Izjava ponudnika, da bo brezplačno
hranil rabljene pnevmatike, v primeru, da jih
je menjal.
P 14 Izjava ponudnika, da bo zagotovil
brezplačno deponiranje in odstranitev neuporabnih delov, olj in pnevmatik.
P 15 Ponudnik mora razpolagati z vlečnim vozilom z nosilnostjo nad 3 t in zagotavljati storitev vleke 24 ur, če ponuja vzdrževalne storitve za lokacije, ki imajo več kot 15
vozil. Ponudnik mora kot dokazilo predložiti
kopijo veljavnega prometnega dovoljenja ali
izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vlečnega vozila ali kopijo drugega ustreznega dokumenta, ki vsebuje podatke o vozilu (npr. Potrdilo o skladnosti za posamično
odobreno vozilo ipd.)
P 16 Izjava, da ponudnik razpolaga z
vsaj 4 dvigali nosilnosti najmanj 2,51 in 1
dvigalom nosilnosti najmanj 3 t, če ponuja
vzdrževalne storitve za lokacijo z več kot
15 vozil.
P 17 Ponudnik mora imeti organizirano svoje poslovanje v skladu s standardom
SIST EN ISO 9000, če ponuja vzdrževalne
storitve za lokacijo z več kot 15 vozil. Kot dokazilo je potrebno k ponudbi priložiti kopijo
pridobljenega certifikata.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
Il.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P5 Dokazila o finančnem poslovanju:
– BON1/P,
– potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
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 – izjava, da je ponudnik tehnično
sposoben izpeljati javno naročilo P7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko sposoben
izvesti JN.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.2.1) Merila za oddajo: spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. višina popusta v % na uradni
cenik za rezervne dele po
segmentih
55
2. cena vzdrževanja vozil
20
3. cena prevoza poškodovanega
vozila
10
4. cena najema nadomestnega
vozila
10
5. širina področja, ki ga pokriva
po lokacijah
5
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v UL: 2006/S 024
– 026633 z dne 4. 2. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik, ki si
razpisno dokumentacijo natisne s spletne
strani Pošte www.posta.si, ne plača razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik
želi prejeti razpisno dokumentacijo v pisni
obliki po pošti, pa pošlje dokazilo o plačilu
le-te po faksu na št. 02/449-23-79.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.3) Dodatne informacije: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2006 ob 10. uri v
prostorih Pošte Slovenije, Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 9. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 41405-00158/2006 0405 Ob-26893/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-15 (Ferdo
Jehart), faks 02/220-12-93.
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:
projektiranje in izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava investicijske in projektne dokumentacije za II. fazo investicije v Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Maribor
– dograditev manjkajočih in preureditev
nekaterih obstoječih učilnic ter ureditev
prostorov za šolsko prehrano.
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: izdelava investicijske in projektne dokumentacije
za II. fazo investicije v Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Maribor – dograditev
manjkajočih in preureditev nekaterih obstoječih učilnic ter ureditev prostorov za šolsko
prehrano.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 11,000.000 SIT (45.902,19 EVRO).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden začetek: 25. 11. 2006
in/ali predviden konec: 25. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne police za zavarovanje projektantske
odgovornosti po 33. členu ZGO.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega
akta o skupnem nastopu, iz katerega je
razvidno, kdo je nosilec posla in sklenitelj
pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike);
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno;
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
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da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika,
da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti
javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
storitev (reference) v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alineji,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – izdelava investicijske in projektne dokumentacije za II. fazo
investicije v Osnovno šolo Franca Rozmana
Staneta Maribor – dograditev manjkajočih in
preureditev nekaterih obstoječih učilnic ter
ureditev prostorov za šolsko prehrano.
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 30. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 12. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 880/06
Ob-26930/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Hrastnik, Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., kontaktna oseba: Ernest Gričar,
Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, Slovenija,

tel. 03/56-42-310, faks 03/56-44-000, elektronska pošta: melitahafner@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ultrafiltracija pitne vode na zajetju Pekel.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dol pri Hrastniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 11. 2006 in/ali konec
28. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo banke za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe, in
jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval ter
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od vrednosti pogodbe, in
jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval.
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 biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaj ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrjen BON1 in BON2 ali BON3 ali
podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance stanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– ustrezne potrjene reference;
– navedba tehničnega in strokovnega
osebja, ki bo vključeno v ponudnikovo izvedbo naročil z navedbo njihove izobrazbene in strokovne kvalifikacije;
– izjava o prevzemanju obveznosti iz naslova varstva pri delu;
– izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije;
– izjava o nezavajajočih podatkih.

Št.

100 / 29. 9. 2006 /

Stran

7653

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: oprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 26331-0017472104.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 6. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 11. uri, Cesta 3. julija 7, Hrastnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
KSP Hrastnik Komunalno –
stanovanjsko podjetje, d.d.
Ob-26979/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Litija, kontaktna oseba: Silva Tomažič, Partizanska pot 8a, SI-1270 Litija, Slovenija, tel.
01/890-04-02, faks 01/890-04-23, elektronska pošta: zd.litija@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: I B št. 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi dializnih bolnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na lokaciji Litija–Trbovlje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85 14 00 00-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 85 14 30 00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila: prevozi dializnih bolnikov na lokaciji Litija–Trbovlje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
konec 2006/2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti bo
izbrani ponudnik predložil ustrezno obliko
finančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
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skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe in
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: 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.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
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.
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 določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: 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.
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je zadnjih treh letih (2003, 2004 in
2005), že opravljal najmanj eno navedeno
storitev kvalitetno in strokovno.
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Dokazilo: izjava s priloženim priporočilom.
Da ponujena cena storitve ne presega
cene, ki jo za to vrstne storitve priznava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Dokazilo: izjava o cenah.
Da razpolaga z vsaj enim vozilom za
prevoz ležečih pacientov, najmanj dvema
osebnima voziloma in da ima najmanj eno
vozilo štirikolesni pogon.
Dokazilo: izjava o ustreznosti vozil.
Da ima v rednem delovnem razmerju
vsaj tri voznike z vozniškim dovoljenjem B
kategorije in da ima najmanj en zaposlen
opravljen tečaj voznik-reševalec.
Dokazilo: izjava o kadrovski usposobljenosti.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 24. 10. 2006.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR:
01260-6030921603.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2006 do 10.
ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2006
ob 10.30.
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: 22. 9. 2006.
Zdravstveni dom Litija
Ob-27064/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 83-2006/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava konstrukcijske dokumentacije za
poštno opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na sedež naročnika Pošta
Slovenije, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izdelava konstrukcijske dokumentacije za poštno opremo:
1. poštni zabojniki – 3 vrste,
2. poštni nabiralniki – 4 vrste,
3. potovniki – 3 vrste,
4. dostavniki,
5. pismonoški vozički + torbe,
6. vozički – košare (enoprostorski, štiriprostorski),
7. transportni vozički za pakete.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi.
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:
P 1 Dokazilo o registraciji.
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
P 3 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN – izjava, da je ponudnik
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo.
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
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, da bo dokumentacijo izdelal po pravilih stroke in v skladu z
ustreznimi (evropskimi, slovenskimi) standardi, ki jih mora ponudnik v ponudbi navesti. Iz konstrukcijskih načrtov morajo biti
razvidni posamezni sestavni deli in potrebni
postopki za izdelavo vseh navedenih sklopov poštne opreme. Dokumentacija mora
biti tako pripravljena, da je možna izdelava poštne opreme le na podlagi omenjene
dokumentacije (brez potrebe po dodatnih
pojasnilih).
P 11 Izjava ponudnika, da bo opravil
prilagoditev izdelanih načrtov na svoje stroške, če se izkažejo posamezni deli le-teh
za neustrezne, še najmanj pet let po datumu primopredaje dokumentacije za posamezen sklop. Dokumentacija se šteje
za ustrezno (pred potekom navedenega
roka), če so po njej izdelane vsaj tri serije
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posamezne poštne opreme pri dveh različnih dobaviteljih brez utemeljenih pripomb
glede ustreznosti.
P 12 Dokumentacija mora biti izdelana
v pisni in elektronski obliki s programsko
opremo, ki jo poseduje tudi pošta Slovenije
(AutoCAD; Microsoft Visio). Tako da bo možno elektronske načrte pregledovati, tiskati
in v primeru potrebe tudi spremeniti.
P 13 Izjava ponudnika, da bo izdelana
dokumentacija last Pošte Slovenije, ki bo
imela izključno pravico za njeno uporabo.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 83-2006/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov pošljete po faksu na št.
02/449-23-79. V primeru, da si razpisno dokumentacijo natisnete s spletne strani Pošte
Slovenije, plačilo le-te ni potrebno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2006
ob 12.30; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, v nabavni
službi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-27072/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Katarina Hren, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-28, elektronska pošta: katarina.hren@zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6.a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-13/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovalne storitve:
1. sklop: zavarovanje motornih vozil,
2. sklop: zavarovanje civilne odgovornosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: enote naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

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:
1. sklop: 21 motornih vozil;
2. sklop: ZD Ljubljana – Bežigrad, ZD
Ljubljana – Center, ZD Ljubljana – MostePolje, ZD Ljubljana – Vič-Rudnik, ZD Ljubljana – SNMP, CINDI, Uprava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 5% od vrednosti pogodbe.
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:
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov,
– obrazec ponudbe,
– vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja izplačilo odškodnin v zahtevanih rokih,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevane plačilne pogoje,
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem;
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja ogled
škode v zahtevanem roku,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja ocenitev škode v zahtevanem roku,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja poročanje o izplačanih odškodninah;
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-13/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentaci-
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je: pridobiti ju je mogoče do: 23. 10. 2006,
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo po predložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT na račun
št.: 01261-6030921845, model 00, sklic
06803113.
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 27. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju, morajo pred odpiranjem
predložiti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 12. uri, Metelkova 9, Ljubljana, II. nadstropje, Uprava, sejna soba št. 26.
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:
Trajanje javnega naročila je za:
1. sklop: 1 leto,
2. sklop: 3 leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-27075/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d., kontaktna oseba: Berti Rutar, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) 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 storitve: kategorija storitve 6-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zavarovanje premoženja v obdobju
2007–2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občine Bovec, Kobarid,
Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: brezobrestno obročno odplačevanje.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.

Stran

7656 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči oziroma
dostavi po prejemu potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2006
ob 12.30, Komunala Tolmin d.d., Poljubinj
89h, Tolmin.
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: 22. 9. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 13/06
Ob-27077/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod športno rekreacijski center Tivoli, kontaktna oseba: Boris Makoter, Celovška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-51-55, faks 01/231-68-61, elektronska pošta: darja.pirnat@zavod-tivoli.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje poslovnih prostorov in športnih
objektov Zavoda ŠRC Tivoli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celovška 25, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije, okvirna
vrednost znaša 30,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 11. 2006 in/ali konec
20. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
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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: vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 10. 2006 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 11. uri, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Zavod športno rekreacijski center Tivoli
Ob-27078/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna
naročila RTV – Saša Umek Knez, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-83, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 024/2006-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev vzdrževanja vozil RTV
Slovenija po sklopih.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: A.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.

2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Citroen.
Sklop št.: B.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke Fiat.
Sklop št.: C.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Hyundai.
Sklop št.: D.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke Iveco.
Sklop št.: E.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Mercedes-Benz.
Sklop št.: F.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke Opel.
Sklop št.: G.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Renault.
Sklop št.: H.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Suzuki.
Sklop št.: I.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Škoda.
Sklop št.: J.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.10.00.00-6.
2) Kratek opis: vzdrževanje vozil znamke
Volkswagen.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe samo v primeru, da bo
skupna vrednost ponudbe (vsota vseh sklopov, za katere oddaja ponudbo), presegla
30,000.000 SIT.
Garancija za resnost ponudbe mora biti
izdana s strani banke ali zavarovalnice, biti
mora brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 31. 12. 2006, v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
plačilni rok je 60 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa za vsako posamezno storitev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-
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nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: 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
024/2006.
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 024/2006.
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 024/2006.
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 024/2006.
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: 17. 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 024/2006.
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 št. +386/1/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na št.:
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(RTV 024/2006-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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 31. 12. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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: 22. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-27266/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca Zapušek, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,

elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca Zapušek, Glavni trg 19A,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-27,
faks 07/816-12-10, elektronska pošta: mojca.zapusek@obcina-sevnica.si, internetni
naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Sevnica, kontaktna
oseba: Mojca Zapušek, Glavni trg 19A,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-00,
faks 07/816-12-10, elektronska pošta: mojca.zapusek@obcina-sevnica.si, internetni
naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Sevnica, kontaktna oseba: Mojca Zapušek,
Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
078161227, faks 078161210, elektronska
pošta: mojca.zapušek@občina-sevnica.si,
internetni naslov: www.občina-sevnica.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve konces.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0052/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih cest v Občini
Sevnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Sevnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje koncesije za redno vzdrževanje lokalnih
cest na območju Občine Sevnica za obdobje 2006-2010 za I. in II. sektor območja
Občine Sevnica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev 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 ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene z DDV, izstavljena v skladu z vzorcem
garancije;
– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 2,000.000 SIT;
– izjava, da bo ponudnik pri zavarovalnici sklenil zavarovanje za škodo, ki bi jo z
opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji
osebi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazila, 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;
– dokazila, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati...
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in
BON 2 ali podatki iz bilance uspeha.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpolaganju z zadostnim
obsegom potrebnih delovnih sredstev in
priprav;
– dokazilo o izkušnjah na področju vzdrževanja cest;
– dokazilo o izpolnjevanju kadrovskih in
organizacijskih sposobnostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0052/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 20. 10. 2006,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
te objave pri kontaktni osebi Mojci Zapušek.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID za DDV
– po faksu št. 07/81-61-210 na TRR Občine
Sevnica, št. 01310-01000082286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2006 ali 9 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2006
ob 11. uri, sejna soba v Občini Sevnica.
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: dodatne informacije je možno pridobiti pri Robertu Kaše
ne tel. 07/81-61-226.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Občina Sevnica
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-26617/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za transformatorje – javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 88, z dne
18. 8. 2006, Ob-23373/06 obveščamo, da
je eden izmed prevzemnikov razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila.
Javno odpiranje ponudb se zato prestavi
za nedoločen čas, o čemer bodo prevzemniki razpisne dokumentacije pravočasno
obveščeni.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-27273/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za Kabelski pribor – javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 dne
7. 7. 2006, Ob-19165/06, obveščamo, da je
postopek revizije postopka oddaje javnega
naročila za sklop B – končan.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 2006
ob 9. uri na naslovu naročnika, dvorana v
drugem nadstropju.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje
do 12. 10. 2006 do 8. ure na naslovu naročnika, vložišče.
Elektro Maribor d.d.
Ob-26618/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – splošni del; Božidar
Govedič; tel. 02/22-00-157 – tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
omare lastne porabe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišče, objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 7,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Registracija podjetja pri ustreznem organu:
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: Kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 89 točk;
2. reference: 5 točk;
3. garancijski rok: 4 točke;
4. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.

Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del; Božidar Govedič; tel. 02/22-00-157 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-26631/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del, Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
NN kabli do 1 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. –
objekti, skladišča.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.42.11.30-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 165,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 95 točk,
2. reference – 3 točke,
3. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-26894/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: danica.mirnik@elektrocelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Miran Jankovič, Jože Blagotinšek, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 28/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
betonski drogovi – 140 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot 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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, rok dobave, rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati
po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu,
davčni številki in navedbi oznake blago
28/06. (Dokazilo posredovati po faksu na
št. 03/54-85-023.)
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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10.
2006 ob 9. uri, Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miran Jankovič, univ. dipl. inž. el., tel. 07/48-11-701,
GSM 041/797-253, Jože Blagotinšek, tel.
03/42-01-381.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 078
Ob-26917/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba:
Klemen Bogataj, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom, Slovenija, tel. 04/20-61-556,
faks 04/20-23-130, elektronska pošta: klemen.bogataj@lju-airport.si, internetni naslov: www.lju-airport.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-DCS2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, instalacija in vzdrževanje računalniške opreme za registracijo potni-

Stran

7660 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

kov v odhodu DCS (Departure Control
System).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: letališče Ljubljana.
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:
– osebni računalnik, 36 kosov,
– tipkovnica OCR/MSR, 27 kosov,
– tiskalnik vstopnih kuponov, 27 kosov,
– tiskalnik prtljažnih privezkov, 23 kosov,
– laserski tiskalnik, 16 kosov,
– čitalec vgradni, 10 kosov,
– instalacija,
– vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2006, konec 28. 2.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla (izbrani ponudnik),
– bančna garancija za izvrševanje garancijskih obveznosti (izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
dobavljene in instalirane opreme po podpisu
primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– potrdilo sodišča, da zoper ponudnika ni
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– izjava pristojnega organa glede kazenskega postopka.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpis registracije družbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– bilanca stanja in bilanca uspeha za
preteklo leto,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred,
– letno poročilo o poslovanju za preteklo
obračunsko leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– referenčna lista kupcev,
– izjava o strokovnem kadru,
– izjava o zagotavljanju nadomestne
opreme.
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: JN-DCS2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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
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ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2006
ob 12. uri, Aerodrom Ljubljana, d.d.
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: 20. 9. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.

Gradnje
Ob-26485/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Maja
Krajnc, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: maja.krajnc@hoce-slivnica.si, internetni naslov: www.hoce-slivnica.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: 06/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Izgradnja feklanega kanala v Vinogradniški, Povharski, Delavski, Ulici Milke
Volk in Sončni poti in ureditev cest z odvodnjavanjem.
Načrtovan je ločen sistem odvajanja
odpadnih voda iz obravnavanega območja.
Izgradnja fekalnega kanala – I. faza
(preddela, zemeljska dela, kanalizacijska
dela, tesarska dela, zaključna in nepredvidena dela).
Izvedba obveznega dela hišnih priključkov – I. faza (zemeljska dela, kanalizacijska dela, tesarska dela, zaključna in
nepredvidena dela).
Izvedba fekalnega kanala – II. faza
(preddela, zemeljska dela, kanalizacijska
dela, tesarska dela, zaključna in nepredvidena dela).
Izvedba obveznega dela hišnih priključkov – II. faza (zemeljska dela, kanalizacijska dela, tesarska dela, zaključna
in nepredvidena dela).
Meteorni kanal (preddela, zemeljska
dela, kanalizacijska dela, tesarska dela,
zaključna in nepredvidena dela).
Cesta (preddela, zemeljska dela in
temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema cest, zaključna dela).
Vodovod – gradbeni del (preddela, zemeljska dela in temeljenje, gradbena in
obrtiška dela, zaključna dela).
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Radizel v Občini
Hoče-Slivnica.
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: izgradnja fekalnega kanala v Vinogradniški, Povharski, Delavski, Ulici Milke Volk, Sončni poti s obveznimi deli hišnih priključkov,
meteornega kanala, ureditev cest z odvodnjavanjem ter izvedba gradbenih del vodovoda.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT. Bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
uradnega prejema situacij potrjenih s strani
nadzornega do višine 90% vrednosti, zadnjih 10% pogodbene vrednosti se izplača
po izvršenih delih in prevzema objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
skupina izvajalcev predložiti pravi akt o vsebini naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu (pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti naloge
in odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 80%,
– reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Hoče-Slivnica št.:
01360-0100009425, s pripisom razpisna
dokumentacija – Vinogradniška.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2006
ob 12.30; Občina Hoče-Slivnica, Pohorska
cesta 15, Hoče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Občina Hoče-Slivnica

Javni razpisi za
natečaj
Storitve
Ob-26486/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba: Nataša Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-35-60, faks
02/872-35-74, elektronska pošta: natasa.jevsnikar@dravograd.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 potrebno poslati prijave za sodelovanje / projekte: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni, državni, anonimni, enostopenjski natečaj za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje starega mestnega jedra Dravograda s prikazom prenove fasad
objektov, ki obkrožajo Trg 4. julija.
II.1.2) Opis: javni, državni, anonimni,
enostopenjski natečaj za pridobitev urbanističnih in arhitekturnih rešitev starega
mestnega jedra Dravograda s prikazom
prenove fasad objektov, ki obkrožajo Trg
4. julija.
II.1.3) Lokacija: Dravograd.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve; storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve: 12.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da, arhitektura, urbanizem, krajinska arhitektura.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
1. oblikovna in programsko funkcionalna
usklajenost celotne urbanistično arhitekturne rešitve,
2. arhitekturno urbanistično oblikovanje
in kontekst spoštovanja kulturne dediščine,
3. funkcionalnost rešitev.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Dravograd št. računa 01225-0100009832,
Banka UJP Radlje ob Dravi, s pripisom Natečaj – ureditev starega mestnega jedra
Dravograd.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št.

IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada 700.000 SIT,
2. nagrada 440.000 SIT,
3. nagrada 260.000 SIT,
trije odkupi po 120.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina vsem, ki bodo zadostili
natečajnim pogojem v bruto bruto vrednosti
60.000 SIT.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Člani: Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj.
arh., predsednica; Vesna Vozlič Košir, univ.
dipl. inž. arh.; Rozalija Lužnik, univ. dipl.
inž. arh.
Namestniki: Uroš Raiter, univ. dipl. inž.
arh.; Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnica: Nataša Jevšnikar, inž. gr.
Poročevalci: Marlenka Habjanič, univ.
dipl. inž. arh.; Svjetlana Kurelac, univ. dipl.
um. zgod.; Miran Krivec, univ. dipl. inž. kraj.
arh.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Občina Dravograd

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 430-116/2005
Ob-26609/06
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.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 tehnične
opreme, št. 430-116/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme,
in (za sklop 1, sklop 2, sklop 3 – postavki
1 in 3, sklop 4 – postavka 5, sklop 5 – postavka 2) izvedbe usposabljanja je lokacija
naročnika Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava tehnične opreme in (za sklop 1, sklop 2, sklop
3 – postavki 1 in 3, sklop 4 – postavka 5,
sklop 5 – postavka 2) izvedba usposa-
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bljanja za predmetno opremo in obsega
naslednje sklope:
– sklop 1: dobava detektorjev eksploziva
in narkotikov,
– sklop 2: dobava detektorjev radioaktivnosti,
– sklop 3: dobava endoskopov, ogledal
na teleskopski palici, detektorjev CO2, ročnih detektorjev kovin,
– sklop 4: dobava ročnih svetilk, mikroskopov, daljnogledov s stabilizatorjem, naprave za nočno opazovanje,
– sklop 5: dobava čelad za helikopter,
očal za nočno letenje,
– sklop 6: dobava digitalnih fotoaparatov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 319,780.119,60 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-116/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 79/05 z dne 26. 8.
2005.
Številka
obvestila
v
GES:
2005/S163-16216 z dne 25. 8. 2005.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava detektorjev eksploziva
in narkotikov
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pan elektronik d.o.o., Gorenjska c. 39, 4202 Naklo, Slovenija, e-pošta: pan.elektronik@siol.net, tel.
+386/4/277-00-00, faks +386/4/277-00-26.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 148,800.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
204,678.519,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava detektorjev radioaktivnosti
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DATCON d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela,
Slovenija, e-pošta: defence@dat-con.si, tel.
+386/3/703-33-00, faks +386/3/572-04-08.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
115,101.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF0524, PSF0525.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis
za sklope 3, 4 in 5 ni uspel. Za sklop 6 je
javni razpis uspel, vendar pogodba ni bila
sklenjena.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 091-5-12/06
Ob-26610/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11,
faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,333.333,34 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. 091-5-1/06: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2,
1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,
faks 01/586-71-48, elektronska pošta: javna.narocila@dzs.si .
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 4,970.703,46 SIT,
5,735.444,10 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:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ob-19951/06; Ur. l. RS, št. 73-74
z dne 14. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta
Ob-26619/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Marijan Vetrih,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija,
tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: info@obcina-brda.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za avtomatsko linijo dvojne ekstrakcije – naravno izkapljanje hladne predelave oljk
kapacitete 700–1200 kg/h, starost opreme med 7 in 8 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,999.000 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. 430-33/2006: NLB Leasing
Koper d.o.o., Družba za finančne in druge
storitve ter trgovino, kontaktna oseba: Matej
Škapin, Ferrarska 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/610-04-10, faks 05/335-55-70, elektronska pošta: nlbleasing@nlbleasing-koper.si, internetni naslov: www.nlbleasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 35,988.000 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:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22135/06 in sprememba Ur. l. RS, št. 88
z dne 18. 8. 2006, Ob-23450/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; projekt UE-LI-JE smo prijavili na javni
razpis INTERREG III A št. 4012-136-2005
Slovenija – Italija 2000 – 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Občina Brda
Št. 0/1453
Ob-26620/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-100,
faks 03/56-24-101, elektronska pošta:
zd.trbovlje@siol.net.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN3/2006.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo z medicinsko opremo.
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:
Medicop d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota.
VI.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 24,898.800
SIT, najvišja ponudba 25,645.764 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcu del: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-20777/06.
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: 20. 9. 2006.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 603/06
Ob-26621/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.21.00-0.
II.5) Kratek opis: nakup defibrilatorjev:
1. sklop; defbrilator z invazivnim monitoringom – 1 kos,
2. sklop: defibrilator z neinvazivnim monitoringom A – 2 kosa,
3. sklop: defibrilator z neinvazivnim monitoringom B – 4 kosi,
4. sklop: defibrilator brez dodatnega monitoringa – 4 kosi,
5. sklop: AED – 4 kosi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,600.000,04 SIT brez DDV oziroma 49,920.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najugodnejša končna ponudbena vrednost
za sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 65/05 – 1. sklop:
defibrilator z invazivnim monitoringom:
A FORM,d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/23-44-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 1. sklop: Defibrilator z
invazivnim monitoringom – 1 kos: cena pogodbe 6,685.644,72 SIT z DDV.
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. 65/05 – 2. sklop: defibrilator z neinvazivnim monitoringom A – 2
kosa: A FORM,d.o.o., Dunajska c. 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/23-44-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 2. sklop: defibrilator z neinvazivnim monitoringom A – 2 kosa: cena
pogodbe 12,322.295,28 SIT z DDV.
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. 65/05 – 3. sklop: defibrilator z neinvazivnim monitoringom B – 4 kosi:
A FORM,d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/23-44-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 3. sklop: defibrilator z
neinvazivnim monitoringom B – 4 kosi: cena
pogodbe 19,300.797,12 SIT z DDV.
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. 65/05 – 4 sklop: defibrila-
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tor brez dodatnega monitoringa – 4 kosi: A
FORM,d.o.o., Dunajska c. 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/23-44-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 4. sklop: defibrilator
brez dodatnega monitoringa – 4 kosi: cena
pogodbe 7,476.019,20 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6 (za 1.
sklop 3, za 2. sklop 3, za 3. sklop 3, za
4. sklop 4 in za 5. sklop 2).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 619/05 – Ob-26815/05/ z dne
7. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: v postopku sta bila
vložena dva revizijska zahtevka, na osnovi
drugega revizijskega zahtevka je naročnik
sprejel 1. 9. 2006 spremembo odločitve o
oddaji naročila za 5. sklop – naročilo za 5.
sklop se ne odda.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 25/B.
IV.3.2) Prejsnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 058 - 060198 z dne 24. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 071 074315 z dne 12. 4. 2006.
Št. naročila: 25/B
Naslov: Tovorna vozila
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AC
Intercard.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
298,117.323 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
331,826.000 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-26632/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, tel. 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tovorna vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor, Zagrebška cesta 106,
Maribor.
Sifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava tovornih vozil.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34131000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 331,826.000 SIT z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Ob-26635/06
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: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Domžale.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,534.000 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. 63/B: Splošno mizarstvo
Boštjan Stupica s.p., Podrečje 76, 1230
Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24.582.645 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20753/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d. o. o.

Merila
Ponderiranje
1. cena
60
2. garancijska doba
10
3. poraba goriva
5
4. oddaljenost pooblaščenega
serviserja
5
5. dobavni rok
5
6. cena vzdrževanje vozi
5
7. ponujeni motor EURO 5
2
8. pooblaščeni serviserji
v drugih mestih
2
9. brezplačno nadomestno vozilo 2

Ob-26636/06
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: blago.
II.5) Kratek opis: uporabniška IT oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 84%,
2. tehnične in funkcionalne lastnosti –
16%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 54/B: Lancom d.o.o., Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,947.680,86 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20728/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-26785/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-89-752,
faks 01/42-55-508, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2006-20.
II.5) Kratek opis: nakup avtentikacijskih
kartic RSA SecurID.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-46-500, faks 01/47-46-501, elektronska pošta: info@nil.si, internetni naslov:
www.nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,297.069,20 SIT;
najnižja ponudba 1,297.069,20 SIT, najvišja
ponudba 1,297.069,20 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:
DZ-044-01/2006-20.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19960/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-26895/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosod-
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je, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-00, faks 01/369-57-83, elektronska pošta: Barbara.zgonc@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.12.00-7, 36.12.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-85/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za izbor
dobavitelja pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih organov:
– sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo,
– sklop 2: pisarniško pohištvo iz masivnega lesa izdelano po naročilu – razpravne
dvorane,
– sklop 3: pisarniški stoli.
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. 430-85/2006: 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: 4,193.300 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. 430-85/2006: 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: 97.293.650 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež 100%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-85/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da ; Ob-18356/06 z dne 30. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 430-441/2006-8
Ob-26897/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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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:
36310000-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 310/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup instrumentov
(pianino Kawai).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 1,280.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS 310/2006 - PSP: Benton d.o.o., kontaktna oseba: Ivanka Benda,
Prešernova cesta 9, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/729-11-16, faks 01/729-11-17.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,279.840 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: 430-441/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 21. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-439/2006-12
Ob-26899/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnik: 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:
36310000-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 308/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup instrumentov
(Fender).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 520.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:

(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS 308/2006 PSP: Music Max d.o.o., kontaktna oseba:
Bogdan Trupej, Levstikova ulica 1d, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/548-48-74, faks
03/548-48-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 489.366 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: 430-439/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 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: 21. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26916/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DURS, kontaktna oseba: Cirila Golob,
Šmartinska c. 55, 1000 Ljubjana, Slovenija, tel. 031-204-337, elektronska pošta: cirila.golob@gov.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 17/06 Strežniki.
II.5) Kratek opis: nakup zmogljivejših
strežnikov za potrebe DURS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000,00 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17/06 : FMC, d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez, Letališka 32, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,230.696 z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22148/06.
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: 21. 9. 2006.
DURS
Ob-26973/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, kontaktna
oseba: Franci Kimovec, Novi trg 41a, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/830-32-00, faks
01/830-32-18, elektronska pošta: scrm@scrm.net, internetni naslov: www.sc-rm.net.
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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: JR 417/03-III.
Dobava prehrambenega blaga za potrebe Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66 mio SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 417/03-III/1: MIR
d.d., Ljutomerska c. 28, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-91-50, faks
02/561-17-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,964.370 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 417/03-III/2: Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,602.984,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 417/03-III/3: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70,
elektronska pošta. info@brumec-rucigaj.si,
internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,564.136 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. 417/03-III/4: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70,
elektronska pošta: info@brumec-rucigaj.si,
internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,134.128 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. 417/03-III/5: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, elektronska pošta: stiki@lj-mlek.si, internetni naslov:
www.lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,674.342 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. 417/03-III/6: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,430.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 417/03-III/7: 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: 1,008.797,03 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 417/03-III/8: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/36-01-550, faks
01/36-01-570, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,826.117,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 417/03-III/9: Agro
Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/545-11-40, faks
01/541-22-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,257.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 417/03-III/10: Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-91-000, faks 05/36-91-810, elektronska pošta: info@fructal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,589.132,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 417/03-III/11: Raks d.o.o.,
Pelechova 65, 1235 Radomlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 428.816 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. 417/03-III-12: Impuls
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/56-22-130, faks 01/56-22-131.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 411.866 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 417/03-III/13: Jata d.d.,
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/528-12-26, faks 01/528-15-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 540.000 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 št. 417/03-III/14: 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: 1,415.060,04 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
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: 22. 9. 2006.
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
Št. 025-47/2006
Ob-27054/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 296 inštrumentov za
potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 47, sklopi 6, 7, 9,
11, 16, 18, 20, 22: Carex d.o.o., kontaktna oseba: Vladislav Kranjc, Prečna pot 4,
3312 Prebold, Slovenija, tel. 041/664-082,
faks 03/703-64-65, elektronska pošta: carex@siol.net, internetni naslov: http://www.rrvel.si/it/carex.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 8,887.680 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 62, sklopi 1-5,
8, 14, 15, 17, 19, 21, 23: Ko-NET d.o.o.,
kontaktna oseba: Alojz Kotnik, Adergas 3,
4207 Cerklje, Slovenija, tel. 04/251-74-82,
faks 04/234-17-77, elektronska pošta: konet@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 3,303.200 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22184/06.
VI.7) Drugi podatki: za sklopa 12 in 13
se vse ponudbe na podlagi 76. oziroma 77.
člena ZJN zavrnejo, razpis bo ponovljen.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 121-40-450-4/06
Ob-27073/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZZV
Celje, kontaktna oseba: Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-11-11, faks 034251115, elektronska
pošta: irena.ivacic@zzv-ce.si, internetni naslov: www.zzv-ce.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: 121-40-450-4/06.
II.5) Kratek opis: plinski kromatograf z
masnoselektivnim detektorjem GC/MSD.
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:
– izbrani dobavitelj je ponudil opremo, ki
izpolnjuje vsem tehničnim zahtevam.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 121-40-450-4/06: Chemas, kontaktna oseba: Miran Žalec, Baznikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/427-75-60, faks 01/427-75-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,947.872,85 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 121-40-450-4/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19806/06.
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: 19. 9. 2006.
ZZV Celje
Ob-27079/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor,
kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-96-81, faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si, internetni
naslov: www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-07/97-1/7.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga – živil za potrebe restavracije
Državnega zbora Republike Slovenije po
naslednjih sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: zamrznjena zelenjava, zamrznjena pripravljena živila iz testa in zelenjave, zamrznjene morske ribe in zamrznjeni
morski sadeži, sveže sladkovodne in morske ribe;
III. sklop: sveže meso (porcijsko), suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki;
IV. sklop: mlevski izdelki in žita, testenine, pripravljena živila iz testa, maščobe, jajca, konzervirana zelenjava in sadje, okisana
zelenjava, splošno prehrambeno blago, sveža zelenjava in sveže sadje;
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V. sklop: kruh, pekovski izdelki in sladice;
VI. sklop: sadni sokovi, gazirane pijače,
mineralna voda, naravna voda, pivo, vino in
peneča vina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Ocenjena vrednost javnega naročila
(brez DDV) je 35,000.000 SIT, od tega:
I. sklop: 3,400.000 SIT;
II. sklop: 3,300.000 SIT;
III. sklop: 7,600.000 SIT;
IV. sklop: 9,800.000 SIT;
V. sklop: 4,100.000 SIT;
VI. sklop: 6,800.000 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. I. sklop: Mlekarna Celeia
d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec,
Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel.
03/713-38-13, faks 03/713-38-31, elektronska pošta: mlekarna@mlekarna-celeia.si,
internetni naslov: www.mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,547.926,27 SIT ali
najnižja ponudba: 3,547.926,27 SIT, najvišja
ponudba: 3,608.075,39 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. II. sklop: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Loka, Testenova ulica 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70,
elektronska pošta: brumec-rucigaj@siol.net,
internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,255.650 SIT ali
najnižja ponudba: 3,255.650 SIT, najvišja
ponudba: 3,585.995,88 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. III. sklop: Mesnine dežele Kranjske d.d., kontaktna
oseba: Miro Pavič, Agrokombinatska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-25-31, faks 01/547-25-00, elektronska pošta: info-mdk@siol.net, internetni naslov: www.mesnine-dezele-kranjske.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,080.336,41 SIT ali
najnižja ponudba: 8,080.336,41 SIT, najvišja
ponudba: 9,021.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. IV. sklop: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope,
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, 01/560-33-34,
faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si, internetni naslov:
www.mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,840.598,08 SIT ali
najnižja ponudba: 8,840.598,08 SIT, najvišja
ponudba: 8,840.598,08 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. V. sklop: Pekarna
Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, 01/360-15-80,
faks 01/360-15-70, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net, internetni naslov:
www.pekarna-pecjak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,215.862,95 SIT ali
najnižja ponudba: 4,215.862,95 SIT, najvišja
ponudba: 5,182.949,31 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. VI. sklop: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope,
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, 01/560-33-34,
faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si, internetni naslov:
www.mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,650.403,67 SIT ali
najnižja ponudba: 7,650.403,67 SIT, najvišja
ponudba: 7,650.403,67 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: 414-07/97-1/7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19658/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Skupno število prejetih ponudb je bilo
11, od tega:
I. sklop: 2 (2 pravilni);
II. sklop: 3 (2 pravilni, 1 nepravilna);
III. sklop: 2 (2 pravilni);
IV. sklop: 1 (1 pravilna);
V. sklop: 2 (2 pravilni);
VI. sklop: 3 (1 pravilna, 2 nepravilni).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Republika Slovenija Državni zbor

Gradnje
Št. 66/06
Ob-26602/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba: Pajtler Albina, Spodnji trg 8,
2344 Lovrenc na Pohorju, Slovenija, tel.
02/630-05-57, faks 02/630-05-60, elektronska pošta: obcina@lovrenc.si, internetni naslov: www.lovrenc.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-02-2006-011.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija občinske lokalne ceste (Brezočnikov most
– Pintar rida).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34 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. 430-02-2006-011: Strabag
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Sepin, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/546-67-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,267.494 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 21. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-26604/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Antonija Sinčič,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija, tel.
05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: info@obcina-brda.si, internetni
naslov: www.brda.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: Šmartno-vas, hiša
Šmartno 38 in 40. Zaključna gradbeno
obrtniška in inštalacijska dela na objektih (središče sodobne glasbe).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-01/2006-BO: Final
d.d., kontaktna oseba: Zoran Ušaj, Cesta
25. junija 1F, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/335-13-32, faks 05/335-13-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,721.948,61 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:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, Ob-20280/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2006.
Občina Brda
Ob-26607/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Metlika, kontaktna oseba: Danica
Puljak, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slove-

nija, tel. 07/30-63-100, faks 07/36-37-402,
elektronska pošta: Obcina.metlika@siol.net,
internetni naslov: www.metlika.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.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/06.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste Čurile–Rosalnice, LC 255120.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 122,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 90%,
2. reference – 10%.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: rekonstrukcija lokalne ceste Čurile–Rosalnice, LC 255120.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-1/06: CGP, cestno in
gradbeno podjetje, d.d., kontaktna oseba:
Gorše Jože, Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-42-700,
faks 07/39-42-750, elektronska pošta:
Joze.gorse@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 110,825.048,50
SIT; najnižja ponudba 110,825.048,50 SIT,
najvišja ponudba 145,399.091 SIT.
Valuta: 24. 10. 2006.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20373/06.
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: 19. 9. 2006.
Občina Metlika
Ob-26608/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Hardek, kontaktna oseba: Jože Šterman, Hardek 17, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 041/633-088.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.14.42.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20/2006-JN.
II.5) Kratek opis: finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila z vodo s
cisterno GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 20/2006-JN: Elektro
Turnšek d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Jug,
Mariborska 86, 3000 Celje, Slovenija, elektronska pošta: gasilci@turnšek.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,846.654,41 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: 20/2006-JN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6849/06 z dne 10. 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: 20. 9. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Hardek
Ob-26613/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Ormož, kontaktna
oseba: Dr. Simon Kolmanič, Ljutomerska 1,
2270 Ormož, Slovenija, tel. 041/687-289.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.14.42.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2006-JN.
II.5) Kratek opis: finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila z vodo s
cisterno GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena - do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe - največ 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15/2006-JN: Elektro
Turnšek d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Jug,
Mariborska 86, 3000 Celje, Slovenija, elektronska pošta: gasilci@turnšek.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,846.654,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 15/2006-JN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6790/06 z dne 10. 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: 20. 9. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Ormož
Ob-26623/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-80, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net, internetni
naslov: www.obcina-grad.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalnih cest.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,525.814 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– roka plačila,
– roka izvedbe in
– garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-1/2006: Cestno
podjetje Murska Sobota d.d., kontaktna
oseba: Banfi Brigita, Lipovci 256b, 9231
Beltinci, Slovenija, tel. 02/530-45-10, faks
02/530-45-34, elektronska pošta: info@cpms.si, internetni naslov: www.cp-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,525.814 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17554/06.
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: 20. 9. 2006.
Občina Grad
Ob-26778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja, kontaktna oseba: Ivan Vajda, Mihovci
102, 2274 Velika Nedelja, Slovenija, tel.
051/227-403.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.14.42.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 22/2006-JN.
II.5) Kratek opis: finančni najem, ki obsega nabavo gasilskega vozila z vodo s
cisterno GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22/2006-JN: Elektro
Turnšek d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Jug,
Mariborska 86, 3000 Celje, Slovenija, elektronska pošta: gasilci@turnšek.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,846.654,41 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: 22/2006-JN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6850/06 z dne 10. 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: 20. 9. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo
Velika Nedelja
Št. 405-05/04-1
Ob-26802/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Loški Potok, kontaktna oseba: Viljem Vesel, Hrib – Loški Potok 17, 1318
Loški Potok, Slovenija, tel. 01/835-01-10,
faks 01/835-01-02, elektronska pošta: Viljem.Vesel@loski-potok.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja prometne in
komunalne infrastrukture v ureditvenem
območju Hrib–Tabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 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. 430-0012/2006:
CGP d.d. Novo mesto, kontaktna oseba:
Igor Florjančič, dipl. ekonomist, Ljubljanska

cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-42-700, faks 07/39-42-703, elektronska pošta: info@cgp.si, internetni naslov:
www.cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,513.074 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se
bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV):
18,190.434,70 SIT. Delež: 40,3%.
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. 67-68 z dne 30. 6.
2006, Ob-18336/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Občina Loški Potok
Ob-26918/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-9403, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 045-05/93-1/31.
II.5) Kratek opis: preureditev prostorov
(gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro napeljave ter oprema) v kleti objekta
Državnega zbora Republike Slovenije za
delo s tajnimi gradivi in v arhivu na lokaciji Tomšičeva ulica 5 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 045-05/93-1/31: IMOS,
projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Mitja Majnik, inž. grad., direktor
komerciale, Dunajska cesta 56, p.p. 2599,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-33-10,
300-53-60, faks 01/473-33-78, 231-91-84,
elektronska pošta: info@imos.si, internetni
naslov: www.imos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 100,806.331,88 SIT
ali najnižja ponudba: 100,806.331,88 SIT,
najvišja ponudba: 117,505.559,98 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 60%.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 045-05/93-1/31.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 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 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21839/06.
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: 21. 9. 2006.
Republika Slovenija Državni zbor
Ob-26925/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/580-98-00,
faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rušenje in gradnja
novega gasilskega doma v Gozd Martuljku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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. 430/4: Obnova Kočevje,
d.o.o., kontaktna oseba: Franci Rupnik, Trg
Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-36-72, faks 01/895-36-73, elektronska pošta: info@obnova-kocevje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 104,547.335,29 SIT, najvišja ponudba
114,782.428,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20986/06, Ur. l. RS, št. 76-77
z dne 21. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Občina Kranjska Gora
Ob-26966/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Območna obrtna zbornica Koper, kontaktna
oseba: Elide Laginja, Staničev trg 1, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/613-90-00, faks
05/627-19-17.
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: 462/06.
II.5) Kratek opis: dokončanje gradnje
poslovnega prostora z zimskim vrtom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: ponudnik v
odprtem postopku ni bil izbran, ker je bila
ponudba nesprejemljiva, saj je presegla vrednost zagotovljenih sredstev. Naročnik je
tako izpeljal nov postopek oddaje javnega
naročila s pogajanji, v skladu s 1. točko 3.
odstavka 20. člena ZJN -1.
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. 462/06: Uniem d.o.o.,
kontaktna oseba: Kocjančič Aldo, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/639-70-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 462/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 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: 22. 9. 2006.
Območna obrtna zbornica Koper
Ob-26975/06
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: JNGD04/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je: izgradnja vodovoda: oskrba naselij Loka, Lokovina, Klanc, Parož–1. faza
(vrtina K-1/01, črpališče VH 40 m3, vodohran VH 80 m3).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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. JNGD04/2006: Gradbeništvo
Jože Škrablin s.p., kontaktna oseba: Jože
Škrablin, Arclinska cesta 3, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/781-22-59, faks 03/781-22-59,
elektronska pošta: skrablin@netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponud-
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ba: 50,707.463,25 SIT, najvišja ponudba:
69,276.462,60 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:
delež: 29,30% za montažna in ključavničarska dela.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNGD04/2006 – Montažna in ključavničarska dela: Inoxvrbovšek
Zdenko Vrbovšek s.p., kontaktna oseba:
Vrbovšek Zdene, Spodnja Rečica 81a,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/734-50-00,
faks 03/734-50-09, elektronska pošta: zdene@inoxvrbovsek.com.
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: 15,09% za električne napeljave, naprave in opremo.
V.2.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNGD04/2006 – Električne napeljave, naprave in oprema: E.E.A.
Elektroinstalacije, elektromehanika, AKU
servis S.B., Danijel Medved s.p., kontaktna oseba: Danijel Medved, Aškerčev trg 9,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-89-70,
faks 03/733-89-70, elektronska pošta: danijel.medved@eea.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD04/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19601/06 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: 22. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-26976/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Martina Nemanič, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 07/30-63-100, faks 07/30-63-402, elektronska pošta: obcina.metlika@metlika.si,
internetni naslov: www.metlika.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.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 2/06.
II.5) Kratek opis: komunalna in cestna
infrastruktura za cesto P v poslovno storitveni coni Pri Pildu–Metlika (dolžina odseka znaša ca. 100 m).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,051.236 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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1. cena 90%,
2. reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – 2/06: Begrad d.d.,
gradbeništvo, trgovina, inženiring, kontaktna
oseba: Gordana Batinić Jakofčič, Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-43-00, faks 07/393-43-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,138.858,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – 2/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20385/06 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: 22. 9. 2006.
Občina Metlika
Št. 08/2006
Ob-26980/06
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: JNGD08/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je: izgradnja sekundarne kanalizacije
Dobrna – kanal 1 in kanal 2 ter rekonstrukcija vodovoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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. JNGD08/2006: 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: 39.682.161
SIT, najvišja ponudba: 49,548.312 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: 29,30% za montažna in ključavničarska
dela, delež: 15,09% za električne napeljave,
naprave in opremo.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD08/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20441/06 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: 22. 9. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 00701-03/2006
Ob-27082/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.28-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja krožišča v
Pivki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-128: CPK d.d., Ulica 15.
maja 14, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 145,636.217 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 62-63 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27083/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28821100-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: demontaža obstoječe
JVO in namestitev nove lesene ograje, na
R3-633/1099 Bitnje–Jereka.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-126: IKOR – B d.o.o.,
Šujica 74, 1356 Dobrova, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,517.987 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:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 62-63/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27084/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: G1-2/247 in G1-9/427
ured pločniki Hajdina: gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-072: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 49 a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 69,620.146 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27085/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
R3-732 Tabor–Ojstriška vas–Kapla.
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. A-118: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,715.722 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; 57/06 z dne 26. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27086/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: R2-425/1265 obno Mežica: gradbena dela - 1. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-125: CPM d.d., Iztokova
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 211,023.265 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 62-63/06 z dne 16. 6. 2006.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27087/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
R1-211/0212 Medno–Medvode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-109: SCT d.d., 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: 57,991.470 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:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 55/06 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27088/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5)
Kratek
opis:
preplastitev
R1-206/1027 Kranjska Gora–Vršič od km
5+250 do km 7+7270.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 154,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1 Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-141: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, 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: 165,988.496 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:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 67-68/06 z dne 30. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27089/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev regionalne ceste R3-621/1412 Kalce–Col.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,083.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-153: CPG d.d.,
Industrijska 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,083.332 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:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 73-74/06 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27090/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste RT
- 903/1021 Idrsko–Livek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-139: CPG d.d.,
Industrijska 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: (brez DDV): cena: 40,071.431 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 67-68/06 z dne 30. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27091/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Ljubljana–Polhov Gradec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-167: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,612.279 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 80/06 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 00701-03/2006
Ob-27092/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
R1-210 Sovodenj–Cerkno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-150: CPG d.d.,
Industrijska 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,988.463 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 73-74/06 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27093/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
R1-210/1114 Cerkno–Želin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 330,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-144: CPG d.d.,
Industrijska 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 360,638.526 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:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 71/06 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 418/2006
Ob-27094/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Milan Berden, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/577-25-24,
faks 02/577-25-01, elektronska pošta: milan.berden@lendava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sanacija občinskih
cest v Občini Lendava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena, reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 003/2006-JR: Asfalti
Ptuj d.o.o., kontaktna oseba: Primož Kumer, dipl. inž. gr., Žnidaričevo nabrežje 13,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-26-10, faks
02/749-26-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe: 66,844.890
SIT; najnižja ponudba: 66,844.728 SIT, najvišja ponudba: 85,340.412 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št 67-68 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18552/06.
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: 22. 9. 2006.
Občina Lendava
Ob-27125/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.220-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000131.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku AC A2/0001
meja Avstrija (Predor)–Hrušica od km
3,537 do km 4,550.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 109,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Strabag AG, UB Tunnelbau, Direktion IQ, kontaktna oseba: Matjaž
Sepin, univ. dipl. inž. grad., Donaucitystraβe
9, A – 1220 Wien, Austria.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 112,900.470,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000131.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-27126/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
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:
452.21.2.40-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000297.
II.5) Kratek opis: sanacija talnega oboka in kanalizacije v predoru Karavanke
na odseku 0001 meja Avstrija–Hrušica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 490,000.000 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: SCT d.d. Ljubljana,
kontaktna oseba: Bogdan Baloh, univ. dipl.
inž. rud., 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 482,806.566 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo

s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000297.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 59-60 z dne 9. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-27127/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
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:
452.23.8.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000466.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
kabin za cestninjenje na cestninskih postajah na AC v Republiki Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Almont, d.o.o., Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Zalokar Darko, inž. grad., Kolodvorska ulica 39, 2310
Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 93,249.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000466.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 55/06 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-27267/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan Gerželj, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40307-0002/2006.
II.5) Kratek opis: obnova LC 490081
Zabukovica–Podgozdnik–Matke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena 90 točk,
– reference 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-07-0002/2006: Krajnc
VNG, Visoke in nizke gradnje in transport,
Igor Krajnc s.p., kontaktna oseba: Igor Krajnc,
Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/710-34-66, faks 03/710-34-67,
elektronska pošta: krajnc.vng@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 90,973.731 SIT z
DDV, ali najnižja ponudba: 84,937.776 SIT,
najvišja ponudba: 101,350.152 SIT.
Valuta: 23. 8. 2006.
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: 403-07-000282006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14598/06.
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: 19. 9. 2006.
Občina Žalec
Ob-27268/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan Gerželj, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.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: 403-07-0003/2006.
II.5) Kratek opis: obnova LC 450161, na
odseku Socka–Podkraj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena 90 točk,
– reference 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-07-0003/2006: VOC
Celje, Vzdrževanje in obnova cest d.d.,
kontaktna oseba: Srečko Pustoslemšek, gr.
inž., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-63-00, faks 03/426-63-80, elektronska pošta: info@voc-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 108,274.785,60 SIT z
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DDV, ali najnižja ponudba: 108,274.785,60
SIT, najvišja ponudba: 111,213.952,80 SIT.
Valuta: 29. 8. 2006.
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: 403-04-0003/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 76 z dne 21. 7. 2006,
Ob-20769/06.
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: 19. 9. 2006.
Občina Žalec

Storitve
Ob-26983/06
Obvestilo
Naročnik Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana je ponudniku
Dow Jones Newswires oddala javno naročilo, katerega predmet je dostop do neodvisnih novic iz finančnih trgov ter analiz podjetij (Financial Wire).
Storitev, ki je predmet javnega naročila,
sodi v kategorijo št. 27 (druge storitve) Priloge IB Zakona o javnih naročilih.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 167/2006
Ob-26624/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Ogorelec, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22, elektronska pošta: breda.ogorelec@gov.si, internetni naslov:
www.mop.gov.si, www.natura2000.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 13.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.42.20.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: okrepitev izvajanja Nature 2000 v Sloveniji – Komunikacijska
podpora izvajanju Nature 2000.
II.5) Kratek opis:
Komunikacijske in promocijske aktivnosti
imajo dva cilja:
– splošna prepoznavnost omrežja Natura 2000 in
– uvrščanje ohranjanja biotske raznovrstnosti med ključne razvojne priložnosti
Slovenije.
Komunikacijske in promocijske aktivnosti, katerih cilj je splošna prepoznavnost
omrežja Natura 2000, obsegajo: raziskava
odnosa javnosti do Nature 2000, priprava
predstavitve dobrih praks upravljanja območij Natura 2000, priprava strategije komuniciranja, izdelava načrta in izvedba akcije
komuniciranja, priprava predloga za vzpostavitev trajnosti komuniciranja na nacionalni ravni, merjenje učinkov akcije komuniciranja, vodenje projekta in usklajevanje s
skupino naročnika.
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Komunikacijske in promocijske dejavnosti, katerih cilj je uvrščanje ohranjanja biotske raznovrstnosti med ključne razvojne
priložnosti Slovenije, obsegajo: evidentiranje potreb komunikatorjev po znanjih in promocijskih materialih, priprava usposabljanja
in izdelava priročnika (pogajanja, krizno komuniciranje, nastopanje v javnosti, participativno načrtovanje, delo v timu), izvedba
usposabljanja komunikatorjev in svetovanje
komunikatorjem, oblikovanje predlogov za
nadgradnjo strani www.natura2000.gov.si in
biltena eNatura za potrebe komuniciranja
med vsemi vpletenimi v Naturo 2000, oblikovanje predlogov za motiviranje deležnikov za sodelovanje pri upravljanju z območji
Natura 2000 ter oblikovanje promocijskega
paketa za komuniciranje Nature 2000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 525.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo TF Budget
Line No. 9601003.03.02.0001, MOP št.
2511-06-600505: Pristop d.o.o., kontaktna oseba: Špela Polak, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-91-200, faks 01/23-91-210, elektronska pošta: pristop@pristop.si, internetni naslov: www.pristop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 428.000 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:
2004/016-710.03.02.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006/S 55-057662 of 21. 3. 2006;
2006/S 57-058944 of 23. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Prehodni vir, številka projekta
2004/016-710.03.02, naslov projekta “Okrepitev izvajanja Nature 2000 v Sloveniji”.
Pravna podlaga za Prehodni vir 2004 je
Odločba Komisije št. K(2004) 4183 ter Finančni predlog za izvrševanje Prehodnega
vira za Slovenijo za leto 2004 (številka CRIS
2004/016-710).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 167/2006
Ob-26625/06
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Official name and address of the
contracting authority: Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic
of Slovenia, for the attention of: Ms Breda
Ogorelec, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone 00386/1/478-74-00,
fax 00386/1/487-74-22, electronic mail:
breda.ogorelec@gov.si, internet address:
www.mop.gov.si, www.natura2000.gov.si.

I.2) Type of contracting authority: central
level.
II.1) Type of contract: services.
Service category 13.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
74.42.20.00.
II.4) Title attributed to the contract by
the contracting authority: strengthening
Natura 2000 implementation in Slovenia
– Communication support to implementation of Natura 2000.
II.5) Short description
The objectives of communication and
promotion activities are:
– General visibility of the Natura 2000
ecological network;
– Placing biodiversity conservation
among the key development opportunities
of Slovenia.
Communication and promotion activities
which aim at general identification of Natura
2000 ecological network consist of: research
of public attitude to Natura 2000, preparation of presentation relating to good management practices within the Natura 2000 sites, preparation of the communication action
plan, implementation of the communication
action plan, establishing a permanent process of communication at the national level,
assessment of communication action plan
effects, project management, harmonization
with the Client’s group.
Communication and promotion activities
which aim at placing biodiversity conservation among the key development opportunities of Slovenia comprise identification of
communicators needs concerning knowledge and promotional material, preparation
of training and elaboration of the manual
(negotiation; crisis communication, public
appearance, participative planning, team
work), training of communicators, consulting communicators, shaping proposals for
upgrading the website www.natura2000.
gov.si and eNatura Newsletter for purposes
of communicating Natura 2000 to all stakeholders, shaping proposals for encouraging
stakeholders to participate in the range of
Natura 2000 site management, drawing up
a promotional package for communicating
Natura 2000.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 525.000 EUR.
IV.1) Type of procedure: restricted.
IV.2) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider: Contract No TF Budget Line No.
9601003.03.02.0001, MESP Internal No.
2511-06-600505: Pristop d.o.o., for the attention of: Ms. Špela Polak, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, Slovenija, telephone
00386/1/23-91-200, fax 00386/1/23-91-210,
electronic mail: pristop@pristop.si, internet
address: www.pristop.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
428.000 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
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VI.2) Reference number attributed
to the file by the contracting authority:
2004/016-710.03.02.
VI.3) Date of contract award 13. 9.
2006.
VI.4) Number of tenders received: 3.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Official Journal: yes; 2006/S
55-057662 of 21. 3. 2006; 2006/S 57-058944
of 23. 3. 2006.
VI.6) Does this contract relate to a project/programme financed by EU Funds:
yes; Transition Facility, project number
2004/016-710.03.02, project title: “Strengthening Natura 2000 implementation in Slovenia”.
The legal basis for Transition Facility 2004 is the Commission Regulation No
K(2004) 4183 and the Commission Decision
of 2004 on the financial contribution of Transition Facility for strengthening institutional
capacity to Slovenia (CRIS 2004/016-710).
VI.8) Date of dispatch of this notice 20. 9.
2006.
Ministry of the Environment and Spatial
Planning of the Republic of Slovenia
Ob-26612/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: št. javnega naročila: 6/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba kemijskih in
mikrobioloških preiskav za pitne in odpadne vode pri dejavnostih Komunale
Kranj, izvedba deratizacije javne kanalizacije in odlagališča ter izvedba dezinsekcije odlagališča Tenetiše.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6/2006: Zavod inštitut
za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, kontaktna oseba: Aleš Krulec, Ipavčeva ulica 18A, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/491-10-32, faks 03/491-10-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,876.600 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/2006: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, kontaktni osebi: Rok
Oblak, Branko Papler, Gosposvetska ulica
12, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-71-00,
faks 04/201-71-13, elektronska pošta: pisarna.zzvkr@zzv-kr.si, internetni naslov:
http://www. zzv-kr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 15,293.008 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14392/06 z dne 21. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 9. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 405-05/04-1
Ob-26615/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loški Potok, kontaktna oseba: Viljem
Vesel, Hrib – Loški Potok št. 17, 1318 Loški Potok, Slovenija, tel. 01/835-01-00, faks
01/835-01-02, elektronska pošta: obcinaoski-potok.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izdelava prostorskih
aktov občin Ribnica, Sodražica in Loški
Potok 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 405-05/04-1: Struktura d.o.o., kontaktna oseba: Jože Slak,
Šranga 34, 8216 Mirna Peč, Slovenija, tel.
051/390-930.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,600.000 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:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
2006, Ob-17040/06.
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: 20. 9. 2006.
Občina Loški Potok
Ob-26633/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Varovanje premoženja Pošte Slovenije, d.o.o.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
varovanje premoženja Pošte Slovenije
d.o.o. za obdobje enega leta.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84,361.152 SIT brez DDV:
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena
75
2. število zaposlenih
varnostnih tehnikov
15
3. varnostno nadzorni center
10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
drazba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 42/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 109-116876
z dne 10. 6. 2006.
Št naročila: 42/S
Naslov: Varovanje premoženja Pošte
Slovenije, d.o.o.
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Skupina izvajalcev: Varnost Maribor d.d., Sintal
d.d., G7 d.o.o., Rival VTS d.o.o., Prosignal
d.o.o.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
65,245.440 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
84,361.152 SIT brez DDV:
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-53/2005-341
Ob-26638/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-10-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje map.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo MORS-453/2005-10-II. faza OMP:
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-30-80, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 65.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-341.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
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: 18. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-340
Ob-26639/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-14-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Bilten SV«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-14-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360, Slovenija,
tel. 01/423-88 00, faks 01/422-88-95, elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 199.200 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005.340.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
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: 18. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-344
Ob-26640/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-6-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Bojno delovanje«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev:
javno
naročilo
MORS-453/2005-6-II. faza OMP: Littera Picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar, Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/362-52-00, faks 01/362-52-22,
elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 446.190 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-344.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
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: 18. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-343
Ob-26641/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-7-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Dnevnik usmerjanja«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-7-II. faza
OMP: Birografika Bori d.o.o., Mark Orakovič,
graf. inž., Linhartova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-04-10, faks 01/232-66-95,
elektronska pošta: info@birografikabori.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 137.350 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-343.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 18. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-342
Ob-26642/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-8-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje delovne knjižice in listine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-453/2005-8-II. faza OMP:
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-30-80, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 601.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-342.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 18. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26782/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Železniki, kontaktna oseba:
Martina Logar, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: Martina.logar@obcina.zelezniki.si, internetni naslov: www.zelezniki.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.5) Kratek opis: prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Železniki v šolskem
letu 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009.
Naročilo bo oddano samo za šolsko leto
2006/2007, ob predpostavki gospodarnosti in zagotovitvi proračunskih sredstev
po letih pa bo pogodbo možno podaljšati
za celotno razpisano obdobje.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference in kvaliteto voznega parka.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
razdelitev na sklope oziroma relacije:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1. Zabrekve–Topolje–Selca–Železniki-Zabrekve: Mirko Mohorič, s.p., Avtoprevozništvo, prevoz oseb in blaga, kontaktna oseba: Mirko Mohorič, Zabrekve 9, 4227 Selca,
Železniki, Slovenija, tel. 041/467-182.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,050.481 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 2. Kališe–Selca–Lajše–Selca–Železniki–Kališe: Janez Rihtaršič, s.p., prevoz
oseb, kontaktna oseba: Janez Rihtaršič,
Lajše 33, 4227 Selca, Železniki, Slovenija,
tel. 041/830-560.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,809.473 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 3. Golica-Selca–Železniki–Golica in
4. Ojstri Vrh–Smoleva–Železniki–Ojstri Vrh:
Matija Šuštar, s.p., prevoz oseb, kontaktna
oseba: Matija Šuštar, Ojstri Vrh 3, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 041/636-902.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,993.359 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
5. Potok–Železniki–Potok: Anton Rant, s.p.,
avtoprevozništvo, kontaktna oseba: Anton
Rant, Trnje 38, 4228 Železniki, Slovenija,
tel. 041/636-536.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,502.376 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
6. Prtovč–Podlonk–Železniki–Prtovč: Drago
Thaler, s.p., Avtoprevozništvo, prevoz oseb
in blaga, kontaktna oseba: Drago Thaler,
Studeno 22, 4228 Železniki, Slovenija, tel.
041/752-646.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,539.383 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 7. Davča–prevozi za podružnico Davča: Drago Čerin, prevoz oseb in stvari s
kombijem, kontaktna oseba: Drago Čerin,
Davča 61, 4228 Železniki, Slovenija, tel.
041/545-686.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,096.537 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 8. Martinj Vrh–Železniki–Martinj Vrh:
Ivan Špik, s.p., prevoz blaga, oseb in posredništvo, kontaktna oseba: Ivan Špik,
Poljane 23, 5282 Cerkno, Slovenija, tel.
031/654-471.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,803.794 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 9. Dolenja vas–Selca–Železniki–Dolenja vas: Alpetour, potovalna agencija d.d.,
kontaktna oseba: Boris Malenšek, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-31-00, faks 04/201-31-01, elektronska pošta: alpetour@alpetour.si, internetni
naslov: www.alpetour.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,600.615 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 10. Dražgoše-Rudno-Železniki–Dražgoše: Alpetour, potovalna agencija d.d.,
kontaktna oseba: Boris Malenšek, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-31-00, faks 04/201-31-01, elektronska pošta: alpetour@alpetour.si, internetni
naslov: www.alpetour.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,350.358 SIT; najnižja
ponudba 7,350.358 SIT, najvišja ponudba
12,578.092 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
11. Spodnje Danje–Sorica–Zali Log–Železniki–Spodnje Danje: Alpetour, potovalna
agencija d.d., kontaktna oseba: Boris Malenšek, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-31-00, faks 04/201-31-01,
elektronska pošta: alpetour@alpetour.si, internetni naslov: www.alpetour.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,375.899 SIT;
najnižja ponudba 18,375.899 SIT, najvišja
ponudba 24,975.746 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
12. Davča–Železniki–Davča: Ivan Špik, s.p.,
prevoz blaga, oseb in posredništvo, kontaktna oseba: Ivan Špik, Poljane 23, 52582
Cerkno, Slovenija, tel. 031/654-471.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,945.593 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 15291-06 z dne 2. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2006.
Občina Železniki
Ob-26787/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Aleksander Klemenčič,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.41.21.10-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 027/2006-MZZ.
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II.5) Kratek opis: najem nadomestne
povezave do interneta za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve za obdobje do
konca leta 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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. 027/2006-MZZ:
Sinfonika d.d., kontaktna oseba: Aleš Skornšek, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/58-87-100, faks 01/58-87-170, elektronska pošta: info@sinfonika.eu, internetni naslov: http://www.sinfonika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,370.000 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: 027/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 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-21176/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Schengen: vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega sistema za
nadzor zunanje meje; Schengen: implementation european visa information system of
external border control.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 9. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 430-53/2005-353
Ob-26896/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-15-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje vizitk, skladno s cenami, ki so fiksne za obdobje
trajanja pogodbe (ponudba ponudnika).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-15-II. faza
OMP: Tiskarna Oman s.p., kontaktna oseba: Peter Oman, Škofjeloška c 74, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/231-62-80, faks
04/231-62-81, elektronska pošta: tiskarna.oman@siol.net.
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: 430-53/2005-353.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 20. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4301-15/2006/25
Ob-26919/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, kontaktna oseba: Staša Zupančič Verbič, Glinška 3, Ljubljana, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-69-25,
faks 01/369-69-14, elektronska pošta: stasa.zupancic@mf-rs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9.
II.5) Kratek opis: izvedba sistemskih
revizij in revizij izdatkov za izbrana področja ukrepov Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004-2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,900.444 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-15/2006: EPIS,
d.o.o., kontaktna oseba: Silva Zapušek,
Glavni trg 5, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,703.504,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21841/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, projekt št. EPD06.4.2.03.001.0004
Upravljanje in izvajanje programa - UNP
- tehnična pomoč - 2006; sklep št. MF UNP
- OU - 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2006.
Ministrstvo za finance, Urad RS za
nadzor proračuna
Št. 1187/06
Ob-26931/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Rače, Republika
Slovenija in Berlin, Zvezna republika Nemčija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje skupno 5.000 m3 srednjih destilatov in 200 m3 neosvinčenega motornega bencina super 95.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN14/06-REZ
Naslov: delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/471-43-59, e-pošta:
rok.blenkus@petrol.si, faks 00386/1/471-41-39,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN14/06-REZ
Naslov: delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DS-Mineralol GmbH, CuxhavenerStrassse 42/44, 28061
Bremen, Nemčija, e-pošta: adamczyk@dsbremen.de, tel. 0049/421/39-699-42, faks
0049/421/39-14-77.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 9. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 011-04-2/2004
Ob-26956/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 9 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 280,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-043: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 49a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 327,596.383 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:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26957/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 8 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 950,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-042: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.083,200.704 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26958/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 7 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 380,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-041: Cestno podjetje
Murska Sobota d.d., Lipovci 256, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 442,602.222 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:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26959/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 6 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 660,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-040: CPM d.d., Iztokova
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 756,321.302 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:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26960/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 5 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 850,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-039: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 970,749.496 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:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26961/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 4 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 535,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-038: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 611,823.333 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:
6. 9. 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26962/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 3 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 565,400.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-037: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 654,023.937 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:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26963/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 2 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 630,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-036: CPG d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 717,889.307 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:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-26964/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo glavnih ter regionalnih cest na
območju 1 za obdobje od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 73,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki prestavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. C-035: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 837,072.801 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:
6. 9. 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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-3/2006
Ob-26965/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
energijo, kontaktna oseba: Cveto Kosec,
sekretar, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-37, faks 01/478-71-82,
elektronska pošta: cveto.kosec@gov.si, internetni naslov: www.mg.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-3/2006, JN 4.
II.5) Kratek opis: izvedba študije z naslovom: Analiza sprememb radioloških
in toplotnih vplivov NE Krško na okolje
po zgraditvi HE Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je bila 29,000.000 SIT (brez DDV).
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) storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki
so: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Institut Jožef Stefan, kontaktna oseba: dr.
Branko Kontić, Jamova cesta 39, p.p.
3000, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-37-91, faks 01/423-54-00, elektronska pošta: branko.kontic@ijs.si, internetni
naslov: www.ijs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,333.333 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): 16,520.000 SIT.
Delež: 58,3%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-3/2006.
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: 11. 9. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za energijo
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Št. 124/2006
Ob-27055/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JAPTI, javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, kontaktna oseba: Ana Repše, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-18-87, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: ana.repse@japti.si, internetni
naslov: http://www.japti.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: organizacija in izvedba 18
vsaj tridnevnih podjetniških usposabljanj za
ciljno skupino mladih v starosti od 12 do
30 let.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega naročila se deli na tri
sklope, in sicer:
1. sklop: organizacija in izvedba najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini osnovnošolcev od 12 do 15 let,
2. sklop: organizacija in izvedba najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini dijakov od
16 do 19 let,
3. sklop: organizacija in izvedba najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini študentov
in ostalih mladih od 20 do 30 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna višina predvidenih sredstev
je 34,450.000 SIT bruto z vključenim DDV,
oziroma 11,483.330 SIT bruto z vključenim
DDV za posamezni sklop organizacije in
izvedbe podjetniških usposabljanj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. število realiziranih samozaposlitev, poslovnih načrtov in idej mladih, ki so rezultat
podjetniških usposabljanj, ki jih je ponudnik
organiziral in izvedel v letih 2003, 2004,
2005, 2006,
3. število partnerjev pri organizaciji in izvedbi podjetniškega usposabljanja,
4. trajanje podjetniškega usposabljanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: Center
za razvoj malega gospodarstva Ljubljana
d.o.o., kontaktna oseba: Vera Nunič, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-18-81, faks 01/306-19-06, elektronska pošta: crmg@ljubljana.si, internetni naslov: www.crmg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,569.441,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: GEA College PIC,
Poslovnoizobraževalni center d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Zorc, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-81-300,
faks 01/56-88-213, elektronska pošta: Natasa.zorc@gea-college.si, internetni naslov:
www.gea-college.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,569.441,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo 3. sklop: RRA Severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o.
Nova Gorica, kontaktna oseba: Darijan Krpan, Mednarodni prehod 4, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-06-685,
faks 05/33-06-687, elektronska pošta: darijan.krpan@rra-sp.si, internetni naslov:
www.rra-sp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,569.441,67 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, 73-74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20578/06.
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.
JAPTI, javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 430-53/2005-373
Ob-27066/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-9 – II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje revije »Prava
smer«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-9 – II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 149.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-373.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
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: 22. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Stran

7681

Št. 6/35-10085/2006
Ob-27071/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, tel. 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadgradnja ERP sistema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup licenc oziroma posodobitev obstoječega ERP sistema Scala, izvedba
prehoda na Evro ter izvedba nadgradnje
iz obstoječe verzije v zadnjo veljavno
verzijo ERP sistema.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 57,226.032 SIT z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:
S pogajanji, brez predhodnega javnega
razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
(c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 69/B.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 69/B
Naslov: Nadgradnja ERP sistema
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lancom d.o.o., Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-27109/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Breda Kosec, tel. 01/478-18-21, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: priprava investicijske dokumentacije
in izvajanje storitev inženirja za 13 mejnih
prehodov – Sečovlje, Babno polje, Petrina,
Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož,
Imeno, Orešje, Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec, šifra: 430-41/2006, zap. št. JN:
ODIDSI-16/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo obsega pripravo investicijske
dokumentacije, opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, do
pridobitve uporabnih dovoljenj ter izvajanje nalog koordinacije varstva pri delu,
izdelava elaboratov za ugotavljanje javne
koristi in uredb za določitev ureditvenega območja posameznega mejnega prehoda, opravljanje vseh drugih storitev
inženirja, ki so potrebna, da naročnik
pravočasno pridobi uporabno dovoljenje in opravljanje vseh drugih storitev
inženirja, ki so potrebna, da izvajalec GOI
del in opreme odpravi vse ugotovljene
pomanjkljivosti v garancijski dobi za 13
mejnih prehodov na meddržavni meji z
Republiko Hrvaško.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: številka: 430-41/2006,
oznaka DOIDSI-16/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom:
Številka obvestila v UL: 2006/S91-097563
z dne 13. 5. 2006; Uradni list RS, št. 48-49 z
dne 12. 5. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S-112-119118 z dne 15. 6. 2006; Uradni list RS, št. 62-63 z dne 16. 6. 2006.
Št. naročila 430-41/2006, ODIDSI-16/2006
Naslov: Priprava investicijske dokumentacije in izvajanje storitev inženirja za 13
mejnih prehodov – Sečovlje, Babno polje,
Petrina, Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce,
Ormož, Imeno, Orešje, Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec, šifra: 430-41/2006,
zap. št. JN: ODIDSI-16/2006.
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se ne odda.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-1/06
Ob-27121/06
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: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.13.1.20-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: T-2116-6/1.
II.5) Kratek opis: »izvedba meritev po
Programu ničelnih meritev radiološkega
stanja na potencialni lokaciji Vrbina«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,500.000 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: Institut »Jožef Stefan«
Ljubljana, kontaktna oseba: prof. dr. Jadran
Lenarčič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,496.242,26 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-2116-6/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 71/06 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: 22. 9. 2006.
ARAO
Agencija za radioaktivne odpadke
Ob-27122/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.

Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000038.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Hrastje–
Kronovo, pododsek Lešnica–Kronovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 94,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Tehnični del sestavljajo (Ti):
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: JV: ZRMK d.o.o.,
Ljubljana + Aktim, d.o.o., Ljubljana + IMK,
Ljubljana + B&A&M d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Ervin Burnazović, univ. dipl. inž.
grad., 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 92,775.970 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: 2006/000038.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 31/06 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: 22. 9. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-27123/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.75.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000097.
II.5) Kratek opis: dokončna odmera avtocestnega odseka Korenitka–Pluska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,884.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Geodetske meritve T.
Skubic s.p., kontaktna oseba: Tomaž Skubic, Adamičeva 2, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,612.000 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: 2006/000097.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 37/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-27124/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000116.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Lendava
– Pince od km 0,000 do km 4,480.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Tehnični del sestavljajo (Ti):
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: JV: ZRMK d.o.o.,
Ljubljana + Aktim, d.o.o., Ljubljana + IMK,
Ljubljana + B&A&M d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Ervin Burnazović, univ. dipl. inž.
grad., 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 45,842.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000116.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 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: 22. 9. 2006.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-27262/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZRSZ, kontaktna oseba: Irena Lužar, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-90-296, faks 01/47-90-261,
elektronska pošta: irena.luzar@ess.gov.si,
internetni naslov: http://www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbor izvajalcev programa
Drugače o poklicih za tiste območne službe
Zavoda, za katere v odprtem postopku nismo uspeli pridobiti ustreznega izvajalca.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je seznanjanje mladih in brezposelnih
odraslih z različnimi, predvsem deficitarnimi poklici, kar omogoča lažjo in ustreznejšo poklicno odločitev. Aktivnost Drugače o poklicih zajema različne oblike
povezovanj med šolami, uradi za delo,
institucijami in delodajalci in pri njih zaposlenimi strokovnjaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno izvajanja programa,
– sodelovanja z delodajalci v zadnjih
dveh letih,
– sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami v zadnjih dveh letih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: TIN Ljubljana,
Zavod za svetovanje in izobraževanje (OS
KR), kontaktni osebi: Vera Nuhijev-Galičič,
Branko Slapal, Lepodvorska 23a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-83-52, faks
01/431-22-68, elektronska pošta: info@tinljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,000.000 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. 2: A-HELP, Zavod
za svetovanje na področju zdravstvenega
in socialnega varstva (OS PTUJ), kontaktna oseba: Milena J. Pribac, Obala 116,
6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/630-05-60,
faks 05/630-05-59, elektronska pošta: ahelp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 750.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: A-HELP, Zavod
za svetovanje na področju zdravstvenega
in socialnega varstva (OS MS), kontaktna
oseba: Milena J. Pribac, Obala 116, 6320
Portorož, Slovenija, tel. 06/630-05-60, faks
05/630-05-59, elektronska pošta: ahelp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,500.000 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. 4: A-HELP, Zavod
za svetovanje na področju zdravstvenega
in socialnega varstva (OS NM), kontaktna
oseba: Milena J. Pribac, Obala 116, 6320
Portorož, Slovenija, tel. 05/630-05-60, faks
05/630-05-59, elektronska pošta: ahelp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 750.000 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:
961-6/2006-9900-1847.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 8. 2006,
Ob-14957/06.
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: 19. 9. 2006.
ZRSZ
Ob-27263/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZRSZ, kontaktna oseba: Irena Lužar, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/479-02-96, faks 01/479-02-61,
elektronska pošta: irena.luzar@ess.gov.si,
internetni naslov: http://www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbor izvajalcev programa
Drugače o poklicih.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je seznanjanje mladih in brezposelnih
odraslih z različnimi, predvsem deficitarnimi poklici, kar omogoča lažjo in ustreznejšo poklicno odločitev. Aktivnost Drugače o poklicih zajema različne oblike
povezovanj med šolami, uradi za delo,
institucijami in delodajalci in pri njih zaposlenimi strokovnjaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno izvajanja programa,
– sodelovanje z delodajalci v zadnjih
dveh letih,
– sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami v zadnjih dveh letih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Racio d.o.o. (OS CE),
kontaktna oseba: Tatjana Dolinšek, Kersnikova ul. 19, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-50-60, faks 03/428-50-65, elektronska pošta: racio@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,500.000 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. 2: A-HELP, Zavod za svetovanja na področju zdravstva in socialnega
varstva (OS KP), kontaktna oseba: Milena J.
Pribac, Obala 116, 6320 Portorož, Slovenija,
tel. 05/630-05-60, faks 05/630-05-59, elektronska pošta: ahelp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,500.000 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. 3: Izida, informacijski, izobraževalni in svetovalni center, zavod (OS
LJ), kontaktna oseba: Vojka Žerovnik, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/439-49-50, faks 01/431-03-51, elektronska pošta: info@izida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,000.000 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. 4: Impol-Kadring d.o.o.
(OS MB), kontaktna oseba: Metka Lasič, Trg
svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/805-02-04, faks 02/805-52-02,
elektronska pošta: impol.kadring@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,000.000 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. 5: KOPO izobraževanje
in računalništvo d.o.o. (OS NG), kontaktna
oseba: Herman Kosič, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-52-40, faks 05/330-52-58, elektronska pošta: info@kopo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,500.000 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. 6: Posavc d.o.o. (OS
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SEV), kontaktna oseba: Ivan Vogrinc, Levstikova ul. 2a, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-04-84, faks 07/496-27-87, elektronska pošta: posavc@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,500.000 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. 7: Zasavska ljudska univerza (OS TRB), kontaktna oseba:
Romana Martinčič, Trg svobode 11a, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/565-51-20, faks
03/565-51-30, elektronska pošta: zluni-trbovlje@guest.arnes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,000.000 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. 8: INVEL d.o.o. (OS VEL),
kontaktna oseba: Selma Filipančič Jenko,
Trg mladosti 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/586-89-98, faks 03/586-89-98, elektronska pošta: info@invel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,000.000 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: 961-6/2006-9900-1840.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14857/06.
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: 19. 9. 2006.
ZRSZ

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 2068/06
Ob-27051/06
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 naročil: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31171000-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09/06.
II.5) Kratek opis: dobava distribucijskih
transformatorjev S.N./N.N.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 260,000.000 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 09/06: Eltima
d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova ul. 8a, 1231 Ljubljana, 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 upoštevala (brez DDV): cena: 237,667.390 SIT,
najnižja ponudba: 237,667.390 SIT, najvišja
ponudba: 240,519.460 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.: 09/06
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 237,667.390 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi 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 (75% delež),
– reference proizvajalca (10% delež),
– reference ponudnika (10% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000,
oziroma 14000 (5% 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 09/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 ponudbe,
od tega 2 pravilni in 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-5967/06 (predhodni razpis), Uradno glasilo EU št. 2006/S
44-046241, z dne 4. 3. 2006 (predhodno
informativno obvestilo), Uradni list RS, št.
46 z dne 5. 5. 2006, Ob-12412/06 (objava)
in Uradno glasilo EU št. 2006/S 81-085915,
z dne 27. 4. 2006 (obvestilo o naročilu).
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 87/3000/2006
Ob-27256/06
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: Boris
Lagler, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-31, faks 01/474-35-32,
elektronska pošta: boris.lagler@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. 113/2006.
II.5) Kratek opis: nakup opreme in storitev za telekomunikacijsko omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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. 113/2006: SMART COM,
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Pirnat, Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/561-16-06, faks 01/561-15-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,775.174,43 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. 113/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 128,775.174,43 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:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-21862/06
z dne 28. 7. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 2069/06
Ob-27050/06
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 18/06.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del pri izgradnji RTP 110/10-20 kV
Polje, RTP 110/20 kV Radeče in RTP 110
(35)/20 kV Litija – sklop 2 – izvedba elektromontažnih del za RTP 110/20 kV Radeče in sklop 3 – izvedba elektromontažnih
del za RTP 110 (35)/20 kV Litija.
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:
javno naročilo št. JN 18/06 – sklop 2: izvedba elektromontažnih del za RTP 110/20 kV
Radeče: C&G d.o.o., kontaktna oseba: Jasna Uhlik, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks 01/283-40-25,
elektronska pošta: jasna.uhlik@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 60,105.537,04 SIT,
najnižja ponudba: 60,105.537,04 SIT, najvišja ponudba: 60,279.270,90 SIT.
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:
vrednost (brez DDV): 18,746.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 18/06 – sklop 3: izvedba elektromontažnih del za RTP 110 (35)/20
kV Litija: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Pšaker, Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-463,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: mitja.psaker@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50,091.063,45 SIT,
najnižja ponudba 50,091.063,45 SIT, najvišja ponudba: 56,353.174,00 SIT.
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:
vrednost (brez DDV): 14,715.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 18/06 – sklop
2: izvedba elektromontažnih del za RTP
110/20 kV Radeče.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 60,105.537,04 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. dosedanje izkušnje ponudnika oziroma izvajalca montažnih del (10% delež),
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3. garancijski rok (2% delež),
4. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (1% 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. 18/06 – sklop 3:
izvedba elektromontažnih del za RTP 110
(35)/20 kV Litija.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 50,091.063,45 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. dosedanje izkušnje ponudnika oziroma izvajalca montažnih del (10% delež),
3. garancijski rok (2% delež),
4. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (1% 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 18/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 2: izvedba elektromontažnih del
za RTP 110/20 kV Radeče: 5 ponudb, od
tega 2 pravilni in 3 nepravilne;
– sklop 3: izvedba elektromontažnih del
za RTP 110 (35)/20 kV Litija: 5 ponudb, od
tega 2 pravilni in 3 nepravilne.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 40 z dne 14. 4. 2006, Ob-10937/06 (objava) in Uradni list RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006, Ob-13265/06 (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: 22. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Javni razpisi
Ob-26898/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in Rudnik
svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
Glančnik 6, Mežica (v nadaljevanju: prodajalec), ki ju v postopku prodaje 100-odstotnega
poslovnega deleža družbe RSCM – Gradbeni
materiali, d.o.o., zastopa Komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje premoženja druž-
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be Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju
d.o.o.o., ki ga predstavlja poslovni delež v
družbi RSCM – Gradbeni materiali d.o.o. (v
nadaljevanju: komisija) na podlagi Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B), Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03) in
Programa prodaje poslovnega deleža družbe
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., v družbi RSCM – Gradbeni materiali,
d.o.o., ki ga je Vlada RS sprejela s sklepom
št. 47607-7/2006/3 dne 2. 3. 2006, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup 100odstotnega poslovnega deleža v družbi
RSCM – Gradbeni materiali, d.o.o., Žerjav
80, 2393 Črna na Koroškem
1. Poziv se objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnega deleža v družbi
RSCM – Gradbeni materiali, podjetje za pro
izvodnjo gradbenih materialov d.o.o., Žerjav
80, 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju: RSCM-GM). Predmet prodaje je poslovni delež v nominalni višini 478,765.934 SIT,
kar predstavlja 100-odstotni delež v kapitalu
družbe.
2. Postopek prodaje bo potekal v eni fazi,
in sicer zbiranje zavezujočih ponudb na podlagi omogočenega skrbnega pregleda v družbi RSCM-GM.
3. Za pripravo ponudbe ponudnik lahko
pridobi dodatne podatke o družbi (informacijski memorandum, letno poročilo za leto
2005, ogled družbe, razgovor z vodstvom
družbe in možnost izvedbe skrbnega pregleda družbe), če izpolni naslednje pogoje:
a) v roku 20 dni po datumu objave tega
poziva pisno izrazi interes za nakup na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Komisija za prodajo RSCM – Gradbeni materiali
d.o.o., Helena Rus, tajnica komisije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana; interes za nakup mora
biti v slovenskem jeziku;
b) za resnost ponudbe nakaže znesek v
višini 2,000.000 SIT na transakcijski račun
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., št. 20470-0016331453;
c) interesu za nakup iz prve alineje priloži
dokazilo o plačilu zneska iz druge alineje;
d) podpiše izjavo o varovanju tajnosti podatkov, pri čemer se mora oseba, ki v imenu
ponudnika podpiše izjavo, izkazati z originalnim pooblastilom, in
e) predloži seznam oseb, ki bodo v imenu
ponudnika imele dostop do dodatnih podatkov o družbi.
4. Ponudnik pridobi dodatne podatke o
družbi na sedežu družbe RSCM-GM z dovoljenjem komisije, ki le-to izda v roku 3 delovnih dni po poteku roka iz 3.a točke, če so
izpolnjeni pogoji iz 3. točke.
5. Ponudnik, ki za pripravo ponudbe ne
bo postopal v skladu s 3. in 4. točko tega
razpisa, mora za resnost ponudbe nakazati
znesek v višini 2,000.000 SIT na transakcijski račun Rudnika svinca in cinka Mežica v
zapiranju, d.o.o., št. 20470-0016331453 in v
svoji ponudbi priložiti dokazilo o plačilu tega
zneska.
6. Ponudba za nakup poslovnega deleža
družbe RSCM-GM, mora vsebovati najmanj
naslednje elemente:
a) osnovni podatki o ponudniku (ime ponudnika, matična št., davčna št., naslov, telefon, telefaks, e-mail, transakcijski račun,
kontaktne osebe ipd.);
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b) izjavo, da gre za zavezujočo ponudbo;
c) datum ponudbe;
d) rok veljavnosti ponudbe, ki mora biti
najmanj 6 mesecev od roka za predložitev
ponudb;
e) izjavo o nepripravljenosti oziroma izjavo o pripravljenosti na dodatna vlaganja v
družbo v obliki denarnih sredstev z navedbo
zneska teh vlaganj;
f) ceno za nakup 100-odstotnega poslovnega deleža;
g) način in rok plačila kupnine;
h) dokumentacijo, ki vsebuje informacije o
boniteti kupca, njegovi kapitalski moči, plačilni sposobnosti, poznavanju dejavnosti, ki jo
izvaja družba RSCM-GM in o morebitni dosedanji poslovni povezanosti z družbo;
i) poslovni načrt družbe RSCM-GM za obdobje najmanj 5 let, v katerem se ponudnik
mora opredeliti glede:
– dejavnosti družbe,
– investicij,
– prodajnega trga in
– kadrovske politike;
j) izjavo, da bo ponudnik, če bo izbran, do
podpisa pogodbe predložil bančne garancije
za realizacijo zneskov pod točkami e (dodatna vlaganja), f (kupnina) in i (investicije),
k) dokazilo o plačilu varščine za resnost
ponudbe, če gre za ponudnike iz 5. točke
tega razpisa, in
l) podpis ponudbe s strani zastopnika ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe.
7. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku v najmanj dveh izvodih.
8. Rok za predložitev ponudb je 29. 11.
2006. Za pravočasne se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele do 12. ure na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Komisija za
prodajo RSCM – Gradbeni materiali d.o.o.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za odkup«.
9. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok
za predložitev ponudb. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike, ali samo tiste,
katerih ponudbo oceni kot ustrezno, da ponudbo dopolnijo. Komisija se lahko kadarkoli
odloči, da z vsemi ponudniki ali le s tistimi,
katerih ponudbe oceni kot ustrezne, opravi
pogajanja z namenom doseganja čim boljših in natančneje določenih pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija, ne da bi navedla
razlog, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli in s komerkoli prekine
postopek pogajanj.
10. Izbranemu ponudniku bo varščina za
resnost ponudbe všteta v kupnino, drugim
ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru, da izbrani
ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil
pogodbe ali izvršil plačila kupnine, varščina
zapade v korist prodajalca.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo
ceno, je izključena. Prodajalec ni zavezan
skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.
Vlada Republike Slovenije lahko na predlog
komisije ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
12. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika, po katerih se bodo vrednotile ponudbe
in ki so navedena po prioritetnem redu, so:
a) pripravljenost na dodatna vlaganja v
družbo v obliki denarnih sredstev,
b) kupnina,
c) kakovost ponudnika, predvsem:
– boniteta,
– kapitalska moč,

– plačilna sposobnost,
– poznavanje dejavnosti,
– dosedanja povezanost z družbo,
d) poslovni načrt in možnosti za njegovo
izvedbo – pomembni elementi:
– razvoj obstoječih in morebitnih novih
dejavnosti z načrtom investicij in njihovega
financiranja,
– razširitev prodajnega trga in morebiti
pridobitev novih trgov,
– jasno predstavljena kadrovska politika.
13. Pogoj za podpis pogodbe o prodaji
poslovnega deleža je, da izbrani ponudnik
pred podpisom pogodbe o nakupu poslovnega deleža predloži garancijo prvovrstne
banke za zneske, za katere je podal izjavo v
6.j točki ponudbe.
14. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo začela veljati, če Vlada Republike Slovenije ne
bo izdala soglasja oziroma bo pogodba, s
katero Vlada Republike Slovenije ne bo soglašala, nična.
15. Svetovalec v postopku prodaje družbe
je IN-TACT, Podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje, d.o.o., Cesta
20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.
16. Kontaktni osebi za kakršnekoli dodatne
informacije in možnosti ogleda družbe sta:
– na Ministrstvu za gospodarstvo: Helena Rus, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/400-32-97, telefaks 01/400-36-22, elektronski naslov: helena.rus@gov.si;
– v RSCM – GM: mag. Suzana FajmutŠtrucl, Žerjav 80, 2393 Črna na Koroškem, tel.
02/87-00-161, telefaks 02/87-00-199, elektronski naslov: suzana.fajmut@rscm-gm.si
Ministrstvo za gospodarstvo
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje premoženja družbe
Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju d.o.o.o.,
ki ga predstavlja poslovni delež v družbi
RSCM – Gradbeni materiali d.o.o.
Št. 525/06
Ob-27056/06
Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93-/05) in
Sklepom št. 6233/2/2006 Evropskega Sveta
o uvedbi programa Media 2007 z dne 24. 7.
2006 ter 1. členom Aneksa I. Memoranduma
med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo z dne 25. marca 2003 o sodelovanju
Republike Slovenije v programu »Media Plus
in Media Training« Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Media Deska v
Republiki Sloveniji v letu 2007
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
I. Predmet
ciljnega
razpisa:
(so)financiranje projekta Media Desk v Republiki Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosilcev avdiovizualnih projektov
in njihovega sodelovanja v programih Media
2007 za leto 2007.
II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev Media Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturno-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– transparentnost finančne konstrukcije. Sofinancerski delež Ministrstva za kulturo Republike Slovenije je predviden v višini
7,000.000 SIT, oziroma 29.210,48 evrov,
– pogoje, za opravljanje nalog Media Deska, kot jih določajo:
– Sklep št. 2000/821 EC Evropskega
Sveta z dne 20. decembra 2000,
– Memoranduma med Evropskim svetom in Republiko Slovenijo z dne 25. marca
2003 o sodelovanju Republike Slovenije v
programu »Media Plus in Media Traning«,
ki so:
1. Osebje
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov z
javnostjo,
– aktivno znanje enega izmed jezikov
Skupnosti (angleškega ali francoskega) in
enega pasivno,
– delo z računalnikom.
Izbrani izvajalec programa Media Deska
mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati
delovno mesto vodje Media Deska.
Ravnanje osebja mora biti v interesu Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati
vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili
nastati med zasebnimi ali osebnimi interesi in
interesi Skupnosti. Zaposleni pod nobenimi
pogoji ne morejo biti člani zasebne organizacije, ki predloži projekt za pridobitev sredstev
iz programa Media 2007.
2. Prostori
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki je
opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in
predstavitvi dokumentacije.
3. Material in oprema:
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Office', mora Media Desk imeti združljiv
softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost: sredstva državnega
proračuna, namenjena za predmet javnega
ciljnega razpisa za leto 2007, znašajo okvirno
7,000.000 SIT, oziroma 29.210,48 evrov.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2007.
VI. Merila za izbor ponudbe:
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet
razpisa – do 40 točk,
– tehničnih prednosti predlagatelja – do
10 točk,
– drugih ugodnosti do – 10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 29. 9.
2006 in zaključi 30. 10. 2006.
VIII. Razpisna dokumentacija:

– besedilo razpisa,
– naloge Media Deska,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– ažuren izpisek iz sodnega registra (rok
veljave 90 dni) o registraciji in imenih pooblaščenih oseb za sklepanje pogodb,
– dokazila o lokaciji in potrebni opremi za
izvajanje dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (Maistrova
10, 1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si.
IX. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge, ki so določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 30. 10. 2006 oziroma do tega dne
oddana na pošti kot priporočena pošiljka z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Vloga
– Razpis – z oznako MD-07.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na
poštnem naslovu oddana do vštetega 30. 10.
2006, oziroma je bila do tega dne predložena
na vložišču ministrstva. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se bodo štele
za prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: mag. Tone Frelih, višji svetovalec II, elektronska pošta: Tone.Frelih@gov.si,
tel. 01/369-59-78.
XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XI. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa
obvestilo najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog, ki bo 3. 11. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 328-10-3/2006-12
Ob-27113/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, na podlagi
Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o akcijah
informiranja in promocije za kmetijske pro
izvode na notranjem trgu (UL L št. 328, z dne
23. 12. 2000, str. 2-6, z vsemi spremembami;
v nadaljevanju: Uredba Sveta 2826/2000),
Uredbe Komisije (ES) št. 1071/2005 z dne
1. 7. 2005, ki določa podrobna pravila za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o
akcijah informiranja in promocije za kmetijske
proizvode na notranjem trgu (UL L št. 179,
z dne 11. 7. 2005, str. 1-28; v nadaljevanju:
Uredba Komisije 1071/2005), Uredbe Komisije (ES) št. 1022/2006 z dne 5. julija 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2005 o
določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 2826/2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode

Št.

100 / 29. 9. 2006 /

Stran

7687

na notranjem trgu (UL L 184, z dne 6. 7.
2006, str. 3-4; v nadaljevanju: Uredba Komisije 1022/2006) ter Uredbe o izvajanju Uredb
Sveta in Evropske Komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
(Uradni list RS, št. 6/2005 in 7/2006; v nadaljevanju nacionalna uredba) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov akcij
informiranja in promocije kmetijskih pro
izvodov na notranjem trgu EU
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije
kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU.
Namen ukrepa kmetijske politike je finančno
podpreti upravičence pri akcijah informiranja
in promocije kmetijskih proizvodov s ciljem
povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove
proizvodnje.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje potrjenih programov, prispelih na javni razpis, je 336,000.000
SIT, od tega:
– sredstva EU: 240,000.000 SIT,
– sredstva
Republike
Slovenije:
96,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
7150 in 9864 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Upravičenci
Upravičenci (v nadaljevanju: predlagateljice programov) do sredstev so pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede
na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih
proizvodov in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali
predelave v Republiki Sloveniji.
Za reprezentativne se štejejo predlagateljice programov, ki predstavljajo proizvajalce
ali predelovalce z vsaj 50% proizvodnim deležem kmetijskih proizvodov, razen če ni z
drugimi predpisi drugače predpisano.
III. Predmet podpore: predmet podpore so
teme in proizvodi, določeni v Prilogi I Uredbe
Komisije 1071/2005 ter členu 1 Uredbe Komisije 1022/2006. Usmeritve za sporočila,
ciljne skupine in sredstva, ki bi morali zavzemati osrednje mesto pri informativnih in
promocijskih programih za različne kategorije
proizvodov so opredeljeni v Prilogi II Uredbe
Komisije 1071/2005 ter Prilogi k Uredbi Komisije 1022/2006.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Predlagani programi morajo biti pripravljeni v skladu z Uredbo Sveta 2826/2000,
Uredbo Komisije 1071/2005, Uredbo Komisije 1022/2006 in nacionalno uredbo ter morajo
upoštevati v tej zakonodaji navedena določila
za predložitev programov, dodelitev sredstev
in izvedbo programov.
2. Sredstva se ne dodelijo za:
a) programe tistih upravičencev, zoper katere je začet postopek prisilne poravnave ali
stečajni postopek,
b) programe tistih upravičencev, ki nimajo
naslova oziroma sedeža v Republiki Sloveniji.
Za točko a) je potrebno priložiti potrdilo pristojnega sodišča, za točko b) pa
potrdilo o registraciji, ki nista starejša od
2 mesecev.
3. V primeru predložitve predloga programa, ki zajema več držav članic EU, se
mora poleg slovenskega originala in kopije
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predložiti še kopija predloga sodelujočih(e)
držav(e).
4. V primeru izbire izvajalca(cev) pred
predložitvijo programa, se mora predložiti kopija izbirnega postopka. Kolikor je(so)
izvajalec(ci) izbran(ni) kasneje, se mora kopija predložiti pred podpisom pogodbe.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
1. V prid urejenega finančnega poslovanja in za preprečitev kakršne koli nevarnosti, da bi se s tekočimi izplačili izčrpal
celoten finančni prispevek Skupnosti in bi
tako odpadlo izplačilo preostalega zneska,
je treba določiti, da predplačila in vmesna
plačila ne smejo preseči 80% prispevka
Skupnosti in držav članic. Z istim namenom mora pristojni nacionalni organ prejeti
vlogo za izplačilo preostalega zneska v določenem roku.
2. Kadar k financiranju programa prispeva več držav članic, njihov delež dopolnjuje
finančni prispevek organizacije predlagateljice, ki ima sedež na ozemlju zadevnih držav. V tem primeru, brez poseganja v člen 9
Uredbe Sveta 2826/2000, financiranje Skupnosti ne presega 50% celotne vrednosti
programa.
3. Višina dodeljenih sredstev za programe informiranja in promocije se financira iz
treh virov:
a) predlagateljice programov najmanj
20% dejanskih stroškov;
b) Republika Slovenija največ 30% dejanskih stroškov;
c) Evropska unija največ 50% dejanskih
stroškov.
4. Podpore Republike Slovenije se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih
sredstev. V primeru, da predlagani prispevki
Republike Slovenije v programih, ki jih je
odobrila Evropska komisija, presegajo razpoložljiva sredstva, se ti prispevki k vsakemu od
programov proporcionalno znižajo, tako da
ostanejo razmerja med prispevki Republike
Slovenije k vsakemu od programov nespremenjena.
5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevkov, ki so natančno določeni v Uredbi Komisije 1071/2005.
6. Nepravilna izplačila prejemnik vrne
skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva
prejema do dneva vračila sredstev. Uporabi
se obrestna mera, ki je določena v skladu s
členom 86(2)(b) Uredbe (ES, Euratom) št.
2342/2002 (UL L št. 357, z dne 31. 12. 2002,
str. 1–71).
VI. Merila za ocenitev programov
Pravočasne prispele in popolne vloge
bodo ocenjene na osnovi spodaj navedenih
meril za ocenitev, ki so podrobneje določena
v nacionalni uredbi.
Pozitivno ocenjene predloge programov
ARSKTRP posreduje Evropski komisiji, ki jih
preuči in oceni skladno s postopkom iz člena
8 Uredbe Komisije 1071/2005.
1. Merila za dodelitev sredstev
Merilo

1. Splošna kakovost
predlaganega programa
2. Sposobnost organizacije
predlagateljice
3. Sposobnost izbranih izvajalcev
4. Razmerje med ceno in
učinkovitostjo programa

Maks.
št.
točk

77
15
22
20
134

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ocene
1. Splošna kakovost predlaganega programa (skupaj do 77 točk):
1.1 Splošni pomen programa (do 30 točk)
1.1.1 Stanje na trgu (do 20 točk)
a) iz opisa je razvidna velika pomembnost programa glede na potrebe sektorja in stanja na trgu (opis s statističnimi podatki)
b) iz opisa programa je pomanjkljivo razvidno stanje na trgu in pomembnost
programa glede na potrebe sektorja (brez opisa s statističnimi podatki)
c) iz opisa programa ni razvidno stanje na trgu in pomembnost programa
glede na potrebe sektorja
1.1.2 Ustreznost programa glede na ciljne skupine (do 10 točk)
a) Sporočila programa so primerna glede na ciljne skupine
b) Sporočila programa so delno primerna glede na ciljne skupine
c) Sporočila programa niso primerna glede na ciljne skupine
1.2 Usklajenosti vsebine programa z veljavno zakonodajo (do 2 točki)
a) vsebina programa je usklajena z veljavno zakonodajo
b) vsebina programa je delno usklajena z veljavno zakonodajo
c) vsebina programa ni usklajena z veljavno zakonodajo
1.3 Usklajenosti predlaganih ukrepov s cilji, sporočili in sredstvi komuniciranja
(do 10 točk)
a) predlagani ukrepi so ustrezni glede na zastavljene cilje, sporočila in
sredstva komuniciranja
b) predlagani ukrepi so delno ustrezni glede na zastavljene cilje, sporočila
in sredstva komuniciranja
c) predlagani ukrepi niso ustrezni glede na zastavljene cilje, sporočila in
sredstva komuniciranja
1.4 Razsežnosti in vrednosti za Skupnost (do 10 točk)
1.4.1 Število trgov, v katerih se bo program izvajal (do 2 točki):
a) program zadeva 4 ali več trgov
b) program zadeva do 3 trge
1.4.2 Število proizvodov, ki jih akcije pokrivajo (do 3 točke)
a) akcije zajemajo več kot 2 kategoriji proizvodov
b) akcije zajemajo 2 kategoriji proizvodov
c) akcije zajemajo 1 kategorijo proizvodov
1.4.3 Število organizacij predlagateljic, udeleženih pri zasnovi in izvedbi
programa (do 2 točki)
a) udeleženi 2 ali več organizacij predlagateljic
b) udeležena 1 organizacija predlagateljica
1.4.4 Trajanje programa (do 3 točke)
a) predlagani program traja 3 leta
b) predlagani program traja 2 leti
c) predlagani program traja 1 leto
1.5 Vrednotenje rezultatov programa (5 točk)
a) program predvideva vmesno vrednotenje rezultatov, doseženih z ukrepi
programa
b) program ne predvideva vmesnega vrednotenja rezultatov, doseženih z
ukrepi programa
1.6 Kakovost in kreativnost pripravljenega programa (do 20 točk)
Vsak član strokovne komisije bo posebej ocenil kakovost in kreativnost programa s točkami od 0 do 10, pri čemer je poudarek na kakovosti sporočil,
razsežnosti in pokritosti akcij programa glede trajanja in ciljnih skupin ter
predvsem na podrobnem opisu akcij, skladno s točko 5.7 Prijavnega obrazca. Točke se bodo seštele in delile s številom članov strokovne komisije.
Število točk, ki jih bo prejel ponudnik po tem kriteriju je povprečno število
točk na podlagi skupne ocene strokovne komisije.
2. Sposobnost organizacije predlagateljice (skupaj do 15 točk)
2.1 Priložena dokazila o reprezentativnosti organizacije predlagateljice z
navedenim deležem zastopanosti v sektorju (do 10 točk)
a) zastopanost v sektorju je nad 70%
b) zastopanost v sektorju 60-70%
c) zastopanost v sektorju je vsaj 50%
2.2 Priložena dokazila in opis podobnih akcij, izvedenih v zadnjih treh letih
(do 2 točki)
a) 5 ali več akcij
b) do 5 akcij
2.3 Priloženi dokumenti, na podlagi katerih sta razvidni finančna in strokovna usposobljenost organizacije predlagateljice (do 3 točke)
2.3.1 Finančna usposobljenost (1 točka):
a) predloženi sta kopiji bilance stanja, bilance uspeha in BON1/P za obdobje
preteklih treh let
b) kopije zahtevanih dokumentov niso predložene

20 točk
10 točk
0 točk
10 točk
5 točk
0 točk
2 točki
1 točka
0 točk

10 točk
5 točk
0 točk
2 točki
1 točka
3 točke
2 točki
1 točka
2 točki
1 točka
3 točke
2 točki
1 točka
5 točk
0 točk

10 točk
5 točk
2 točki
2 točki
1 točka

1 točka
0 točk
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Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Za vse vloge,
ki bodo dosegle minimalno 50% od maksimalnega števila točk in ob upoštevanju izločitvenih kriterijev, bo komisija predlagala generalnemu direktorju Agencije,
da jih predloži Evropski komisiji v nadaljnji
pregled.
Kolikor izvajalec v fazi ocenjevanja vlog
še ni izbran, se končni seštevek temu prilagodi.
2. Merila za izključitev
(1) Akcije informiranja in promocije ne
smejo biti usmerjene k blagu določene
znamke, niti ne smejo spodbujati potrošnje proizvoda na osnovi njegovega porekla. Vsako sklicevanje na poreklo pro
izvodov mora ostati v ozadju osrednjega
sporočila.
(2) Navedba porekla je dovoljena le pri
akcijah/ali kmetijskih proizvodov in živil, ki so
registrirana z uradnim zaščitnim znakom kakovosti ali pri navedbi lastnosti o značilnosti
proizvodov, ko je to potrebno zaradi ponazoritve kampanje informiranja in/ali promocije.

(3) Navajanje kakršnihkoli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno
(4) Akcije informiranja in promocije morajo biti sprejemljive iz etičnega vidika, v
nasprotnem primeru jih komisija izloči.
3. Merila za izbiro: izbor programov bo
izveden v skladu s smernicami Priloge II
Uredbe Komisije 1071/2005 in Priloge k
Uredbi Komisije 1022/2006.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v
tretjih državah vsebuje:
1. povabilo k oddaji vloge;
2. navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
3. postopek za izbor končnih prejemnikov;
4. prijavni obrazec;
5. merila za ocenitev programov;
6. vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi
med 14. in 15. uro na Agenciji Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), Ljubljana, Dunajska 160, ter na internetni strani
www.arsktrp.gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri Alini Cunk Perklič, vsak delavnik med 9. in 15. uro na tel.
01/478-92-59 ali na elektronskem naslovu
alina.cunk-perklic@gov.si.
VIII. Roki in način prijave: vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, s
priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
in sicer najkasneje do 30. 11. 2006 do
12. ure (velja vhodni žig Agencije). Pisne
vloge (obrazec s prilogami) morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis
za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
na notranjem trgu EU – »naziv teme ali
proizvoda iz Priloge I Uredbe Komisije
1071/2005 in Priloge k Uredbi Komisije
1022/2006«.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
najkasneje v 14 dneh od poteka roka za
predložitev vloge na Agencijo. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala
in strokovno ocenila izvedenska komisija, ki
jo za ta namen imenuje generalni direktor
Agencije.
Prepozno prispele in neprimerno naslovljene vloge se zavrže, neutemeljene
pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev je 8 dni od vročitve poziva za
dopolnitev.
Na podlagi predloga komisije o primernosti posameznega programa odloči generalni direktor Agencije v roku 80 dni po
izteku razpisnega roka z odločbo. Agencija
primerne programe posreduje Evropski komisiji najkasneje do 15. 2. 2007. Evropska
komisija odloči o programih najkasneje do
30. 6. 2007. Agencija obvesti predlagateljice o odločitvi Evropske komisije. Generalni
direktor Agencije izda odločbo o višini sredstev, ki so prispevek Republike Slovenije.
Istočasno so upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodbe.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 6710-27/2006
Ob-27261/06
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja,
na podlagi 4. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev športu (Ur. l. RS, št. 35/00) in Letnega
programa športa v Republiki Sloveniji za leto
2006, sprejetega na Vladi Republike Slovenije dne 12. 1. 2006

javni razpis
za sofinanciranje pripravništva
strokovnih delavcev v športu
Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pripravništva za strokovne delavce
v športu, ki bodo pripravništvo opravljali
v športnih društvih, nacionalnih panožnih

športnih zvezah, zvezah športnih društev,
Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih,
gospodarskih družbah, pri zasebnikih in
drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci
letnega programa športa).

2.3.2 Strokovna usposobljenost (do 2 točki)
a) zaposleni 3 in več strokovnjaki
b) zaposleni do 3 strokovnjaki

2 točki
1 točka

3. Sposobnost izbranih izvajalcev, če so že izbrani do predložitve programa (skupaj do 22
točk)
3.1 Finančna usposobljenost (do 3 točke)
Predložijo se: kopija bilance stanja, kopija bilance uspeha, BON1/P s podatki in kazalniki,
vse za zadnji dve leti;
(Iz vsebine priloženih dokumentov komisija oceni finančno usposobljenost izbranega izvajalca.)
3.2 Strokovna usposobljenost (do 19 točk)
3.2.1 Kadrovska struktura ekipe; direktor projekta, kreativni direktor, oblikovalec (do 9 točk)
3.2.1.1 Direktor projekta (do 3 točke)
a) vodenje oglaševalske akcije (vsaka akcija 1 točka)
b) podelitev nagrade (vsaka nagrada 1 točka)
3.2.1.2 Kreativni direktor (do 3 točke)
a) sodelovanje pri oglaševalski akciji (vsaka akcija 1 točka)
b) podelitev nagrade (vsaka nagrada 1 točka)
3.2.1.3 Oblikovalec (do 3 točke)
a) sodelovanje pri oglaševalski akciji (vsaka akcija 1 točka)
b) podelitev nagrade (vsaka podelitev 1 točka)
(Nagrade agencije bodo ocenjene na podlagi predloženih dokazil o prejemu
nagrade na oglaševalskih in/ali marketinških festivalih.)
3.2.2 Oglaševalske kampanje, izvedene v zadnjih petih letih s področja kmetijstva in živilstva (do 5 točk)
a) vsaka kampanja se točkuje z 1 točko
3.2.3 Mednarodno sodelovanje na področju kmetijstva in živilstva
(do 5 točk)
a) vsaka oglaševalska akcija, izvedena v tujini, se točkuje z 1 točko
4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa (skupaj do 20 točk)
Ocena skupnega zneska glede na stroške za posamezno postavko, ciljne skupine, obseg
programa in pričakovane učinke
Vsak član strokovne komisije bo vsak predlog ocenil s točkami od 0 do 20. Točke se bodo
seštele in delile s številom članov strokovne komisije. Število točk, ki jih bo prejel ponudnik
po tem kriteriju je povprečno število točk na podlagi ocene strokovne komisije.
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Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo, v skladu z pogoji in merili tega razpisa,
plače največ desetim pripravnikom, v okvirno ocenjeni skupni vrednosti 22 mio SIT.
Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 5619 – Šport otrok in mladine ter
športna rekreacija, konto 4120 – Transferji
neprofitnim organizacijam.
Pogoji prijave
Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate, ki
imajo visokošolsko izobrazbo športne smeri. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajalce letnega programa športa, ki bodo zaposlovali pripravnike, ki se bodo usposabljali za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
v športnih panogah oziroma disciplinah
rednega programa olimpijskih iger. Izbere se lahko samo tiste izvajalce letnega
programa športa, ki so podali izjavo, da
bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu, zaposlili za poln delovni čas za
čas pripravništva, in sicer za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela na področju
športa. Takoj po končanem pripravništvu
in uspešno opravljenem strokovnem izpitu
so izbrani izvajalci letnega programa športa dolžni zaposliti strokovnega delavca v
športu za poln delovni čas, oziroma z njim
skleniti ustrezno pogodbo o delu, še najmanj za obdobje enega leta. Nacionalna
panožna športna zveza mora podati tudi
svoje pozitivno mnenje o izvajalcu letnega
programa športa in trenerju.
Vloge, ki ne izpolnjuje vseh navedenih
pogojev se ne ocenjuje in se jih zavrne.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
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ki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite
Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kateregakoli razreda predlaganega pripravnika,
najmanj eno leto, v obdobju petih let pred
prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje
predlaganega kandidata za pripravnika se
ugotavlja na podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem
trenerskem delu predlaganega kandidata za
pripravnika. Potrebna dokazila mora predložiti izvajalec letnega programa športa ob
prijavi na javni razpis.
Smer študija in študijski uspeh: potrdilo
o opravljenih izpitih fakultete, ki ga predloži
izvajalec letnega programa športa.
Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje
ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se izvajalce letnega programa športa, katerih vloge so bile ocenjene z višjim
številom točk. Izbere se lahko največ dva
pripravnika iz posamezne športne panoge.
Višina sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo bruto plačo
pripravnikov ter prispevke delodajalca. Višina sofinanciranja znaša 80% plače izračunane v skladu z 48. člena Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 120/05 z dne 29. 12. 2005).
Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu- Prijavnica na javni razpis
pripravništva strokovnih delavcev v športu.
Obrazec lahko izvajalci letnega programa
dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ ali na
Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat

Merilo

Opis

Razred športne
panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov
in trenerjev v programih panožnih športnih šolah, v
panogi. Maksimalno število točk 15 prejme vloga, v tisti
panogi v kateri ministrstvo ne sofinancira nobenega
strokovnega delavca. Za vsakega sofinanciranega
strokovnega delavca v panogi, pa prejme vloga po eno
točko manj.
Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik
Predlagan pripravnik ima izkušnje kot trener
Športno treniranje
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,6 do 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,1 do 8,5
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,6 do 8,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,0 do 7,5
Športno treniranje

Deficitarnost

Izkušnje
Smer študija
Študijski uspeh

Štipendija

Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2006.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega
programa športa v prijavi na javni razpis, ki
jih ministrstvo preverja na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republi-
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za šport, Kotnikova 38, Ljubljana vsak delavnik med osmo in petnajsto uro.
Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. dokazilo o visokošolski izobrazbi športne smeri predlaganega pripravnika (overjena kopija diplome),
2. potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni,
3. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za pripravnika in pozitivno
mnenje o izvajalcu letnega programa in kandidatu za pripravnika.

Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprtih
ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane ministrstvu po pošti, najkasneje zadnji
dan roka za prijavo. Na ovojnici mora biti
razviden:
– polni naslov izvajalca letnega programa športa in ministrstva,
– pripis “Javni razpis - pripravništvo v
športu – Ne odpiraj”.
Nepopolne, nepravočasne in neustrezno
opremljene vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa
pripravništva strokovnih delavcev v športu,
lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38,
tel. 478-42-49.
Rok prijave: petek, 13. 10. 2006.
Predviden pričetek dela in sofinanciranja
je 1. 11. 2006 in traja 12 mesecev, oziroma
kot je določeno v 3. členu člena Pravilnika o
pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih
delavcev športu (Ur. l. RS, št. 35/00).
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Izvajalci letnega programa športa
bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s
sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka
roka prijave. Izbrani izvajalci letnega programa bodo morali predložiti pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas pripravništva za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
na področju športa.
Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških
mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika
bodo sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranja pripravništvu, ki bodo urejale
medsebojna razmerja med ministrstvom,
izvajalcem letnega programa in priprav
nikom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-26974/06
Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Akta o ustanovitvi Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04)
in sklepa 9. seje nadzornega sveta Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z dne 7. 6. 2006, Sklad
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov objavlja
javni razpis
za finančne vzpodbude delodajalcem za
zaposlitev invalidov
Namen razpisa je povečanje števila zaposlenih invalidov in s tem znižanje stopnje
njihove brezposelnosti ter ohranjanje ustreznih delovnih mest za invalide.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so finančne vzpodbude
delodajalcem za zaposlitev invalidov:
1. Za zaposlitev brezposelnega invalida
za najmanj 20 ur tedensko in s katerim je
v obdobju od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2006
sklenjena pogodba o zaposlitvi za najmanj
12 mesecev. Brezposelni invalid je bil na
ZRSZ prijavljen kot brezposelna oseba najmanj 1 mesec.
2. Za zaposlitev brezposelnega invalida
za najmanj 20 ur tedensko in s katerim je v
obdobju od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2006 sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
čas oziroma za najmanj 24 mesecev. Brez-
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poselni invalid je bil na ZRSZ prijavljen kot
brezposelna oseba najmanj 1 mesec.
3. Za neposreden prehod iz javnih del v
redno delovno razmerje za nedoločen čas
oziroma za najmanj 24 mesecev in za najmanj 20 ur tedensko v obdobju od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2006.
4. Za zaposlitev invalida na zaščitno delovno mesto v obdobju od 1. 1. 2006 do
31. 12. 2006 in sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas oziroma za najmanj 24
mesecev za najmanj 20 ur tedensko.
5. Za samozaposlitev invalida za najmanj
20 ur tedensko za nedoločen čas v obdobju
1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
II. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo vsi delodajalci, samostojni podjetniki in samozaposleni
invalidi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji
in ki niso v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije
in so v navedenem obdobju zaposlili vsaj
enega invalida oziroma se samozaposlili.
Delovno razmerje z invalidom mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma za najmanj
12 ali 24 mesecev. Pogoj za prijavo na razpis je tudi, da delodajalec ali samozaposleni
invalid od Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje ni prejel finančnih sredstev, ki
predstavljajo državno pomoč za zaposlitev
brezposelnega invalida iz programa aktivne
politike zaposlovanja.
Razpisana sredstva bodo dodeljena po
pravilu »de minimis«, kar pomeni, da sredstva dodeljena posameznemu upravičencu
v roku treh let ne smejo presegati 100.000
EUR, da do sredstev niso upravičene gospodarske družbe iz dejavnosti transporta,
kmetijstva in ribištva oziroma dejavnosti,
ki so povezane s proizvodnjo, predelavo
ali trženjem proizvodov naštetih v Prilogi I
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
(Priloga I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti je del razpisne dokumentacije)
in da finančne spodbude niso neposredno
povezane z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.
III. Višina sredstev
Za razpis je zagotovljeno 1.026,950.000
SIT (407,000.000 SIT namenskih sredstev
Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – v nadaljevanju Sklad, in 619,950.000 SIT rezerviranih
sredstev ZPIZ v finančnem načrtu za leto
2006).
Višina finančne vzpodbude za zaposlitev
enega invalida znaša:
1. za zaposlitev brezposelnega invalida
za najmanj 12 mesecev 1,300.000 SIT,
2. za zaposlitev brezposelnega invalida
za nedoločen čas oziroma najmanj za 24
mesecev 2,500.000 SIT,
3. za neposreden prehod zaposlitve invalidov iz javnih del v redno delovno razmerje za nedoločen čas oziroma za 24 mesecev
2,500.000 SIT,
4. za zaposlitev invalida na zaščitno delovno mesto in sklenitev delovnega razmerja
za nedoločen čas oziroma za najmanj 24
mesecev 2,500.000 SIT,
5. za samozaposlitev invalida za nedoločen čas 2.500,000.000 SIT.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži
pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane
dokumente, zaželjeno po naslednjem vrstnem redu:
a) Prijavni obrazec s podatki o prijavitelju
in izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev

b) Izpolnjen obrazec abecedni seznam
novo zaposlenih invalidov
c) Dokazilo o registraciji – izpis iz sodnega registra oziroma za samostojne podjetnike izpis iz poslovnega registra Slovenije
(AJPES). Dokazilo ne sme biti starejše od
30 dni (original)
d) Dokazilo, da zoper prijavitelja ni bil
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – izpisek iz sodne evidence,
ki ne sme biti starejše od 30 dni (original)
e) Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih – DURS (original)
f) Bančna garancija – ko prijavitelj
kandidira na razpisu za sredstva v višini
10,000.000 SIT in več, bančna garancija ne
sme biti starejše od 15 dni, stroške bančne
garancije nosi prijavitelj (original)
g) Kopije pogodb o zaposlitvi invalidov
za nedoločen oziroma določen čas (kopija)
h) Kopija obrazca M-1 Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje (kopija)
i) Kopije odločb o invalidnosti (kopija)
j) Potrdilo ZRSZ, da je bil invalid pred
zaposlitvijo pri prijavitelju prijavljen kot brezposelna oseba na ZRSZ in da prijavitelj za
zaposlitev brezposelnega invalida od ZRSZ
ni prejel sredstev, ki predstavljajo državne
pomoči za zaposlitev brezposelnega invalida – obrazec 6 mora biti potrjen s strani
ZRSZ (original).
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dobijo na spletni strani Sklada
www.svzi.gov.si pod rubriko Razpisi ali jo v
času uradnih ur dvignejo osebno na sedežu
Sklada, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
6. nadstropje.
V. Način in rok prijave
Prijava je možna osebno na sedežu
Sklada ali priporočeno po pošti, od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
do 15. 1. 2007.
Prijavitelji oddajo vloge v zaprti ovojnici
z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis za
finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov za leto 2006«
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.
Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje 15. 1. 2007 do 24. ure ali bodo v času
uradnih ur na ta dan osebno oddane na
sedežu Sklada.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Iz nadaljnjega postopka obravnave bodo
izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na
predpisanih obrazcih.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
prijaviteljev
Prispele vloge bo odpirala, pregledala in
ugotavljala njihovo popolnost komisija, imenovana s strani direktorice Sklada.
Odpiranje prispelih vlog bo 17. 10. 2006,
7. 11. 2006, 5. 12. 2006 in 22. 1. 2007 na
sedežu Sklada in ne bo javno. Vloge se
bodo odpirale po vrstnem redu prispetja do
porabe predvidenih sredstev.
V primeru zadostne višine sredstev bo
zadnje odpiranje najkasneje 5. 2. 2007.
Prijavitelji bodo pisno obveščeni o rešitvi njihove vloge najpozneje v roku 30 dni
po vsakokratnem odpiranju vlog. Odobrena
sredstva bodo prijaviteljem nakazana v roku
30 dni po podpisu pogodbe.
VII. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobite v času uradnih ur
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v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
vsak delovni dan, ob sredah tudi od 14. do
16., pri Barbari Mate, tel. 01/230-94-82.
Sklad Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Ob-27119/06
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij, Ljubljana, Stegne
21/c, na podlagi sklepa 27. seje Sveta z dne
25. septembra 2006, objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v
letu 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma
sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2007 načrtuje:
a) za
invalidske
organizacije:
2.809,039.404,60
SIT
(11,721.913,72
EUR);
b) za
humanitarne
organizacije:
1.512,559.679,40 SIT (6,311.799,70 EUR).
Skupaj 4.321,599.084 SIT (18,033.713,42
EUR).
3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status
pridobile z odločbo pristojnega ministrstva
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02).
b) Humanitarne organizacije (splošne
dobrodelne organizacije, organizacije za
kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo
pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št.
98/03).
Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni
program ali program nacionalnega pomena
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno
ogrožene posameznike s celotnega območja države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo
v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2007, iz katerega so razvidni delovanje organizacije
(poslovanje in posebne aktivnosti), programi
in storitve in naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila
o izvedbi programov v skladu s 23. členom
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO, če so prejele sredstva za
preteklo leto,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter
programov in storitev humanitarnih organi-
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zacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih
in humanitarnih organizacijah.
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo na sedežu fundacije, Ljubljana, Stegne 21c, vsak
dan od 9. do 14. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program (drugi odstavek 12. člena
pravilnika).
Kandidati za sredstva fundacije morajo
k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije,
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
humanitarne organizacije,
– pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2006 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2006 prejemali
sredstva iz navedenih naslovov.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je
treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij,
Ljubljana, Stegne 21c. V zgornjem kotu na
prednji strani ovojnice je treba napisati: ne
odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje
invalidskih oziroma humanitarnih organizacij, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma
humanitarno organizacijo.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije
po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije in navodila v
zvezi z razpisom so na voljo vsak dan od 9.
do 12. ure po tel. 01/500-77-00 ali osebno v
prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bosta v sedmih dneh po končanem
razpisnem roku odprli pravočasno poslane
vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji
vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
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Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke
za pridobitev sredstev FIHO v letu 2007.
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje
Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor
o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno pozoveta tiste organizacije, katerih
vloge niso bile popolne, da jih v 10 dneh
dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih organizacije v
zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in
se jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS pripravili predlog
razporeditve sredstev FIHO za leto 2007 in
ga posredovali v razpravo in odločitev svetu
FIHO. Sklep sveta je dokončen in nanj ni
možen ugovor.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO, bodo prejele sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2007 v
15 dneh od odločitve na seji sveta.
Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim so bila dodeljena sredstva, se
poleg sklepa sveta FIHO pošlje v podpis
pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi z izvajanjem financiranja in
uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili pravilnika o pogojih in merilih za uporabo
sredstev FIHO. Organizacijam se odobrena
sredstva začnejo dodeljevati potem, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.
8. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva
za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo.
Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu
2007 manjši ali večji od načrtovanega, bo
svet FIHO sprejel sklep o zmanjšanju ali
povečanju odobrenih sredstev v skladu s
pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO.
Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v RS
Št. 19/2006
Ob-26626/06
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja za območje Občine Pesnica (MUV št. 14/05) ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Pesnica za
leto 2006 (MUV, št. 9/06), Občina Pesnica
objavlja
razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja za območje Občine Pesnica
za leto 2006
I. Splošni pogoji
1. Predmet javnega razpisa je finančna pomoč ukrepom za ohranjanje in razvoj
kmetijstva na območju Občine Pesnica (v
nadaljevanju: občina). Sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2006 v okvirni višini 12,500.000
tolarjev.

2. Upravičenci: za sredstva po tem razpisu lahko zaprosijo:
– fizične in pravne osebe, s stalnim
prebivališčem oziroma sedežem v Občini
Pesnica, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih
gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo
ukrepe na oziroma za območje Občine Pesnica in morajo biti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki ustrezajo v pravilniku
določenim ukrepom za razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Pesnica.
3. Navedena sredstva lahko upravičenci
pridobijo le pod pogojem podane izjave, da
za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, oziroma koliko
sredstev so iz teh virov že pridobili.
4. Sredstva bodo izplačana v skladu z
Zakonom o dohodnini (Ur. l. RS, št. 59/06).
Od bruto višine bo obračunana akontacija
dohodnine.
II. Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
1. Živinoreja
1.1 Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Višina pomoči:
– do 100% od vrednosti storitev za prvo
umetno osemenjevanje govedi,
– 500 SIT za osemenitev plemenskih
svinj.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek opravljene storitve
od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
1.2 Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Višina pomoči:
– do 100% višine stroškov za analizo
somatskih celic,
– do 50% višine stroškov za preventivno
zdravljenje svinj.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek za opravljene storitve od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
1.3 Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel iz katerega je razviden strošek opravljene storitve od 1. 10.
2005 do 30. 9. 2006,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
Zahtevke vlagajo: čebelarska društva.
2. Rastlinska proizvodnja
2.1 Analiza zemlje
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za analizo zemlje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek storitve od 1. 10.
2005 do 30. 9. 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
2.2 Testiranje škropilnic in pršilnikov
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Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek storitve od 1. 10.
2005 do 30. 9. 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
2.3. Zavarovanje posevkov in trajnih nasadov proti toči
Višina pomoči:
– do 10% zavarovalne premije za trajne
nasade in do 20% zavarovalne premije za
posevke.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek za zavarovanje
v letu 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
Projekti na področju kmetijstva
3.1 Sofinanciranje izdelave dokumentacije za investicije v kmetijsko dejavnost
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov izdelave
poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov v kmetijske
namene.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o plačilu poslovnega načrta izdelanega v letu 2006 (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe k predvideni investiciji.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
3.2 Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Višina pomoči:
– sofinancira se do 50% upravičenih
stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o vključenosti v integrirano
pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave iz katerega je razviden strošek storitve od 1. 10.
2005 do 30. 9. 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
3.3 Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Višina pomoči:
– sofinancira se do 50% stroškov plačila
ekološke kontrole.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o plačilu stroškov kontrole ekološke pridelave iz katerega
je razviden strošek storitve od 1. 10. 2005
do 30. 9. 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
4. Izobraževanje in društvene dejavnosti
4.1 Programi izobraževanja kmetov
Višina pomoči:
– do 50% stroškov izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– dokazilo o plačilu stroškov izobraževanja iz katerega je razviden strošek storitve
od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.

4.2 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov finančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednoten letni program
dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu.
Zahtevke vlagajo: društva s področja
kmetijstva (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo).
III. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 10. 2006.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo« dostaviti
na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Upoštevale se bodo prijave oddane v sprejemni
pisarni Občine Pesnica, soba št. 108/I do
vključno 30. 10. 2006 do 15. ure oziroma
poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 10. 2006. Na hrbtni strani kuverte
morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Odpiranje prijav ni javno. Komisija bo prijave odprla najkasneje do 10. 11. 2006. Če
prijava ne bo popolna, bo prijavitelj v roku
8 dni od odpiranja prijav pisno obveščen
s pozivom na dopolnitev vloge. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v
določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 10 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Prepozno vložene prijave komisija ne bo
odpirala in bodo vrnjene prijaviteljem brez
možnosti sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Pesnica, soba 103/I. Dodatne informacije so na
voljo na tel. 654-2-367, Nevenka Maček.
Občina Pesnica
Št. 322-279/2006
Ob-26789/06
Na podlagi sklepa župana, št.
322-279/2006 z dne 18. septembra 2006,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve »s Koprom
v Novo leto 2007«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S
Koprom v Novo leto 2007«.
II. Pogoji prijave:
Na javni razpis se lahko prijavijo tiste
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa
ter imajo tudi vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– podroben opis programa »S Koprom
v Novo leto 2007«, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini od najmanj 22. decembra
2006 do vključno 1. januarja 2007 (program
mora vsebovati najmanj organizacijo prihoda »Dedka mraza«, organizacijo prireditve
na pred božični večer (24. decembra 2006),
bogat otroški program, drug kulturno – zabavni program, vključitev ognjemeta),
– plan promocije in oglaševanja prireditve »S Koprom v Novo leto 2007«.
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III. Merila za izbor:
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program prireditve zajema
več brezplačnih prireditev,
(10 točk: vse prireditve so brezplačne,
5 točk: ena prireditev je z vstopnino,
3 točke: dve prireditvi sta z vstopnino,
0 točk: ostali),
2. predlagan program prireditve je:
– okolju prijazen,
– poudarja kulturno identiteto kraja,
– pomeni oživitev starih običajev,
– pomeni oživitev mestnega jedra,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi program, ki
v celoti izpolnjuje opisana podmerila, program, ki ne izpolnjuje enega izmed naštetih
podmeril dobi 15 točk, tisti, ki ne izpolnjuje
dveh podmeril 10 točk, treh podmeril 5 točk,
ostali 0 točk),
3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije:
največje možno število točk je 20, ki jih dobi
program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja
MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk),
4. predlagan program prireditve je namenjen otrokom in mladim in so pomembne za
razvoj turizma mladih (ocena tega merila je
podana na podlagi mnenja strokovne komisije: največje možno število točk je 10, ki
jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje
pričakovanja dobi 5 točk, ostali 0 točk),
5. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in gospodarstvo pri izvedbi prireditve, (10 točk: jih vključuje, 0 točk: jih ne
vključuje),
6. predlagan program prireditve zajema
vse navedene pogoje javnega razpisa (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja
strokovne komisije: največje možno število
točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk,
ostali 0 točk),
7. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev, (10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo
podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5
točk: prijavitelj ima najmanj dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh
letih, 3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z
organizacijo podobnih prireditev v zadnjih
treh letih, ostali 0 točk),
8. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi
decembrskih prireditev preteklih let (ocena
tega merila je podana na podlagi mnenja
strokovne komisije: največje možno število
točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk,
ostali 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 120.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za
izvedeno prireditev.
IV. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje prireditve znaša 5,000.000
SIT.
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Na podlagi zgoraj navedenih meril in pogojev bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana
po izvedbi prireditve, po prejemu zahtevka
za izplačilo in končnega poročila iz prejšnje
točke javnega razpisa.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
najkasneje do 31. 3. 2007.
V. Rok izvedbe: prireditev mora biti izvedena od najmanj 22. decembra 2006 do
vključno 1. januarja 2007.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene do vključno 13. oktobra 2006, po pošti
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne
oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti
oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne
odpiraj – 322-279/2006 – Novo leto«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava vlog: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine
Koper.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejemu
odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/664-62-17.
Predložitev prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili javnega
razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 410-157/2006
Ob-26892/06
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 -ZJU in 110/02-ZDT-B), določil
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) in Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2006 (Ur. list RS, št. 34/06) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih in častnikih združenj, ki
delujejo v javnem interesu v Občini
Krško za leto 2006
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in častniških
združenj, ki so se izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– izvajanje letnih programov veteranskih
in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska
in častniška društva na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave
tega razpisa,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno
(vključujejo zgolj materialne stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji
na nivoju države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj je 1,680.000 SIT na proračunski postavki 1136 Dotacije organizacijam
in društvom. Sredstva se delijo na podlagi
meril, ki so sestavni del tega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 31. 12. 2006
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v
skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov,
2. program je predstavljen kratko in jedrnato (največ štiri strani),
3. opisane in časovno opredeljene so
vse aktivnosti programa,
4. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic oziroma
članstva,
5. potencialni uporabniki /uporabnice
programa so jasno opredeljeni,
6. program vključuje ustrezno število
uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno zasnovo programa,
7. uporabniki/uporabnice imajo možnost
aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa ter so seznanjeni z možnostjo pritožbenega postopka,
8. program ima v skladu z vsebino programa ustrezno kadrovsko zasedbo,
9. pri izvajanju programa sodelujejo tudi
prostovoljci/prostovoljke,
10. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov,

11. za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna
sredstva,
12. za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor v skladu z vsebino
programa.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno
s točkami od 0 do 3 (razen točke 11). Če
program prejme 0 točk pri kateremkoli merilu, izpade iz nadaljnjega postopka.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati
te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav
tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena
sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati
z istim programom in aktivnostmi za druga
sredstva iz proračuna Občine Krško.
Način točkovanja:
Za vsa merila (razen splošnega merila
11.) bo točkovanje sledeče:
0 točk ne izpolnjuje
1 točka slabo izpolnjuje
2 točki ne izpolnjuje v celoti
3 točke povsem izpolnjuje
Za splošno merilo pod zaporedno št. 11.
bo točkovanje sledeče:
Št. točk Predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev in/ali lastna v višini
0 točk
Od 0% do 19% celotne vrednosti
programa
1 točka Od 20% do 39% celotne vrednosti programa
2 točki
Od 40% do 59% celotne vrednosti programa
3 točke 60% ali več celotne vrednosti
programa
VIII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev;
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2005;
3. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2005 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih aktivnostih;
4. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2006;
5. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2006 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih aktivnostih;
6. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo društva o že izvedenih programih in
aktivnostih TD do 31. 8. 2006, ovrednoten
po posameznih aktivnostih, ki so predmet
javnega razpisa;
7. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 9. oktober 2006 na
naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ
14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj
–vloga javni razpis »
IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v
roku petih delovnih dni od poteka roka za
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oddajo vlog (do 14. 10. 2006). Odpiranje
vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega
razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Upravičencu bodo sredstva nakazana
30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v
roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva prejema sklepa, na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur v
Kabinetu župana Občine Krško in na spletni
strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 478-0166/2006-43/06
Ob-26921/06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95,
33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 27., 34.,
35., 36. in 38. seje Sveta Mestne občine
Kranj z dne 31. 8. 2005, 5. 4. 2006 in 31. 5.
2006, 28. 6. 2006 in 20. 9. 2006 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.

2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim
DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 278/18, pašnik v izmeri 134 m2, vpisana v vložni številki 257, k.o. Stražišče, za
izklicno ceno 18.949 SIT/m2 (DDV ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču
parcelna številka 278/18, pašnik v izmeri
134 m2, vpisanem v vložni številki 257, k.o.
Stražišče, ki bo odpisano od vložne številke
257 k.o. Stražišče in vpisano v novo vložno
številko iste k.o., vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev
dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 208/1, dvorišče v izmeri 953 m2,
vpisanem pri vložni številki 107, k.o. Huje,
in sicer zemljišče v izmeri 687,50 m2, v deležu 72/100, za izklicno ceno 33.906 SIT/m2
(DDV ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču
parcelna številka 208/1, dvorišče v izmeri 953 m2, vpisanem pri vložni številki 107,
k.o. Huje, vpiše pravica služnosti Mestne
občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne
infrastrukture.
5. Nepremičnina – zemljišče parc. št.
412/2, pot v izmeri 2197 m2 in parc. št.
547/3, pot v izmeri 4938 m2, vpisane v vl.
št. 64, k.o. Klanec, za izklicno ceno 33.545
SIT/m2. Stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin, davek na
dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe
nosi kupec.
6. Nepremičnina – stanovanje št. 24, v
skupni izmeri 45,56 m2, vpisano pri podvložku št. 343/14, k.o. Huje, v 3. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gogalova ulica 9,
Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka
176/1, vpisanem pri vložni številki 343, k.o.
Huje, za izklicno ceno 12,658.276 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec.
7. Nepremičnina – stanovanje št. 9, v
skupni izmeri 62,82 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva cesta
47/a, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 893/3, k.o. Kranj, za izklicno ceno
17,245.638 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec.
8. Nepremičnina – stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 63,43 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kriška ulica 3, Kranj, ki
stoji na zemljišču parcelna številka 98/10,
k.o. Drulovka, za izklicno ceno 18,247.266
SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
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9. Nepremičnina – stanovanje št. 23, z
identif. št. 31.E, v izmeri 63,66 m2 s pomožnim prostorom v kleti št. 23, z identif.
št. 32.E, v izmeri 5,69 m2, vpisane pri podvložku št. 878/22, k.o. Klanec, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta Jaka Platiše 11, Kranj, za izklicno ceno
17,515.488 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
10. Nepremičnina – stanovanje št. 3, v
skupni izmeri 58,40 m2, v mansardi stanovanjske hiše, na naslovu Savska cesta 8,
Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 419/2, k.o. Kranj, za izklicno ceno
18,882.155 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
11. Nepremičnina – stanovanja št. 5, v
skupni izmeri 56,90 m2, v mansardi stanovanjske hiše, na naslovu Župančičeva ulica
10, Kranj,, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 157/1, k.o. Huje, za izklicno ceno
11,542.174 SIT.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in stroške iz
pogodbe nosi kupec.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v četrtek, 19. 10. 2006, ob 10.
uri v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do srede, 18. 10. 2006 do 12. ure,
dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do petka, 13. 10. 2006 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
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– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060006
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna
občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za premično stvar pod tč. 10,
lahko dvigajo ceno na tono granitnih kock za
večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
1.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
7. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,
8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
10. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
12. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
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X. Ogled nepremičnin oziroma premične
stvari je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, 13. 10.
2006 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
gospodarske in premoženjske zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 478-32/2006
Ob-26933/06
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05) in
Sklepa občinskega sveta z dne 1. 6. 2006,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje
je nepremičnina s parc. št. 8/2 k.o. Slovenj Gradec v izmeri 995 m2, vpisano pri
zemljiškoknjižnem vložku št. 916 k.o. Slovenj Gradec. Predmet prodaje ni objekt, ki
je lociran na zemljišču.
3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena za zemljišče znaša
11.982 SIT na m2 zemljišča.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Ponudniki morajo plačati varščino v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcija se nakaže na transakcijski
račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, sklic 478-32-2006.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
5. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje sestavine:
– naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba
podpisnika pogodbe za pravne osebe),
– ponujena cena za m2 zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, priglasitveni list Davčne uprave RS za
samostojne podjetnike oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe,
– dokazilo o plačani varščini.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.

Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
8. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov na strani ponudnika, bo Mestna
občina Slovenj Gradec zadržala plačano
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnine – Ne odpiraj!«. Zadnji rok za
oddajo ponudb je ponedeljek, 9. oktober
2006, do 10. ure. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo do navedenega termina
prispele na naslov prodajalca.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba Silva Tomažič, tel.
02/88-121-55.
Mestna občine Slovenj Gradec
Ob-26967/06
Na podlagi 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 49/02) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 21/05, 18/06, 62/06 in 99/06), objavlja
Občina Trebnje
dodatni razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v Občini Trebnje za
leto 2006
V razpisu za pridobitev sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
obrti in podjetništva v Občini Trebnje za leto
2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 23, z dne 3. 3. 2006, se spremenijo naslednje točke:
1. točka 1. Predmet razpisa:
– Spremeni se višina sredstev za
2,000.000 SIT, in sicer tako, da znaša skupna višina razpisanih sredstev za leto 2006
za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje, 6,000.000 SIT.
2. točka 7. se v celoti spremeni:
Rok za vložitev vlog je najkasneje do
30. oktobra 2006.
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3. točka 10 se v celoti spremeni:
Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje
prosilcem najkasneje v 15 dneh po sprejemu sklepa župana Občine Trebnje.
Ostali pogoji razpisa ostanejo nespremenjeni.
Občina Trebnje
Ob-26968/06
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.
35/03 in 38/04 – popravek) in Programa
nalog na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2005 in 2006, sprejetega na
seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne
28. 2. 2005, Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05,
18/06, 62/06 in 99/06) in Sklepa župana, z
dne 21. 9. 2006 o prerazporeditvi sredstvi,
Občina Trebnje objavlja
dodatni javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v Občini Trebnje
v letu 2006
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za
programe na področju kmetijstva v občini
Trebnje v letu 2006, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 23, z dne 3. 3. 2006, se spremenijo naslednje točke:
1. točka V. Višina razpisanih sredstev za
posamezne namene:
– Pri ukrepu št. 5 – ukrepi za stabilizacijo trga se zmanjša višina sredstev za
2,000.000 SIT, in sicer tako, da znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev tega
ukrepa 13,500.000 SIT.
– Pri ukrepu št. 3 – subvencioniranje
dopolnilnih dejavnosti se poveča višina
sredstev za 2,000.000 SIT, in sicer tako,
da znaša skupna okvirna višina razpisanih
sredstev tega ukrepa 5,000.000 SIT.
2. točka VI. Rok do katerega morajo biti
vložene vloge:
Za vse ukrepe je rok za oddajo vlog
najkasneje do 16. oktobra 2006 oziroma do
porabe sredstev na posamezni postavki.
Ostali pogoji razpisa ostanejo nespremenjeni.
Občina Trebnje
Št. 600-60/2006-1508
Ob-27118/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, objavlja na podlagi 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Ur. l. RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) in Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna, št.: 600-01-3/2006
javni razpis
za dodelitev denarne pomoči za študij v
letu 2006 za študijsko leto 2005/2006
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
enkratne denarne pomoči za redni študij
razpisanih deficitarnih poklicev na območju
Mestne občine Novo mesto v letu 2006 za
študijsko leto 2005/2006, ki traja od 1. 10.
2005 do 30. 9. 2006.
Razpisani deficitarni poklici so:
– univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
– doktor medicine,
– profesor razrednega pouka.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo vlagatelji
prijav na javni razpis izpolnjevati: upravičeni

vlagatelji prijav na ta javni razpis so vse osebe, ki so bile v študijskem letu 2005/2006
vključene v redni program izobraževanja,
ki so predmet razpisa, v študijskem letu
2006/2007 pa so redno vpisani v višji letnik
oziroma prvič vpisani v absolventa in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo
mesto. Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so bili v študijskem letu 2005/2006
vpisani v razpisane programe.
3. Merila za dodelitev denarne pomoči:
denarna pomoč bo dodeljena vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje
v enaki višini. Višina denarne pomoči je odvisna od števila prijav.
4. Za izplačilo denarnih pomoči za študij v letu 2006 za študijsko leto 2005/2006
se predvidevajo sredstva v višini 3,000.000
SIT bruto.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na zbirnem in
prijavnem obrazcu za javni razpis za dodelitev denarne pomoči za študij v letu 2006
za študijsko leto 2005/06. Vloga je popolna,
če sta pravilno izpolnjena zbirni in prijavni
obrazec, zraven pa so priložene vse zahtevane priloge.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge na
javni razpis morajo biti oddane na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, do vključno 16. 10.
2006 ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka (upošteva se datum
poštnega žiga), v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani »Ne odpiraj – vloga na razpis
za dodelitev denarne pomoči za študij«, na
zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno
ime, priimek in naslov vlagatelja. Vloge, ki
ne bodo oddane na obrazcih Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala. Nepravilno označene pošiljke
se ne bodo upoštevale.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo
tretji delovni dan po zaključku razpisa. V
primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivimi dokumenti bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem
roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni najpozneje v 30 dneh od izteka
roka za oddajo vloge.
10. Kraj, čas ter oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do
izteka roka za oddajo prijav na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, vsak
dan v času uradnih ur ali na spletni strani
Mestne občine Novo mesto, na naslovu:
www.novomesto.si Dodatne informacije dobite na tel. 07/39-39-255, pri Mojci Kužnik,
soba št. 31.
Mestna občina Novo mesto
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Javne dražbe
Št. 478/2006

Ob-26908/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9.
2006, Ob-25056/06, je bila objavljena javna
dražba Občine Brda za prodajo objekta ob
cerkvi v Kožbani.
V točki 6. Kraj in čas javne dražbe je prišlo do napake v datumu. Pravilno se glasi:
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih občinske uprave Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v mali
sejni sobi, v sredo, 4. oktobra, z začetkom ob
13. uri. Javno dražbo bo vodila Komisije za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Brda.
Občina Brda
Ob-26905/06
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo gradbene parcele
1. Naziv in sedež prodajalca: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.
2. Predmet prodaje: gradbena parcela
ob Prešernovi cesti, Izola, parc. št. 2295,
v vl. št. 2016 k.o. Izola, ki v naravi predstavlja pašnik v izmeri 439 m2 in gozd v izmeri
83 m2.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za predmet prodaje
je 18,800.000 SIT; najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.
Na javni dražbi za predmet prodaje bo
uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Izklicna cena za predmet prodaje ne
vsebuje davka na dodano vrednost. Kupec
je prav tako dolžan plačati stroške overitve
pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa ter morebitne ostale stroške povezane s
prodajo in s prenosom lastninske pravice.
Nepremičnina se odproda v celoti po
sistemu videno-kupljeno, zato kupec nima
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na
nepremičnini.
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30
dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, odprt pri NLB št.
02924-0017425656, sklic: javna dražba
Izola.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe
za predmet prodaje. Prodajna pogodba je
avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne
plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 13. 10. 2006 ob 10. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Termoelektrarne Toplarne
Ljubljana.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 30 minut
pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo ter priložiti:
– original potrdilo o vplačani kavciji ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije);
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– izpisek iz sodnega registra (za pravne
osebe) in pooblastilo zakonitega zastopnika;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji
(potrdilo o državljanstvu za fizične osebe in
potrdilo o registraciji za pravne osebe);
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko.
Dražba nepremičnine bo javna in bo potekala v slovenskem jeziku.
9. Višina kavcije: dražitelji se morajo
pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 10% izklicne
cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun
Termoelektrarne Toplarne Ljubljana, odprt
pri NLB št. 02924-0017425656, namen plačila: kavcija za javno dražbo Izola.
Vplačana kavcija se všteje dražitelju, ki
je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne v roku 8 dni
op opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem
znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 9.30 ure.
10. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
11. Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Izbrani dražitelj
mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 7 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v
navedenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot
skesnina. Tudi v priemru, da se plačilo ne
izvede v roku, se kavcija zadrži, pogodba
pa razdre.
Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem parcele in ogled parcele interesenti dobijo oziroma dogovorijo s kontaktno osebo
Frančiško Kociper na tel. 01/587-52-05.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
Št. 81/2006
Ob-26923/06
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98,
13/01) in 5. člena Statuta Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter
32. sklepa 40. seje Mestnega sveta Mestne
občine Maribor z dne 11. september 2006,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
a) Zemljišče parc. št. 1756/2 v izmeri
342 m2 k.o. Koroška vrata, v lasti Mestne
občine Maribor. Nepremičnina leži ob Koroški cesti in v naravi predstavlja brežino do
poti ob reki Dravi.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče opredeljeno
kot stavbno zemljišče.
Ocenjena vrednost zemljišča je 4,097.844
SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izklicna cena zemljišča na javni dražbi je
4,097.844 SIT.
b) Zemljišče parc. št. 331/1 v izmeri
687 m2 k.o. Košaki, v lasti Mestne občine
Maribor. Nepremičnina leži ob Ulici Leona
Zalaznika.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje je zemljišče opredeljeno
kot stavbno zemljišče.
Ocenjena vrednost zemljišča je 7,408.470
SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Komunalni prispevek bo zaračunan pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
Izklicna cena zemljišča na javni dražbi je
7,408.470 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije za
izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od
30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci
pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati do-

Ob-26978/06
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), v skladu z določili Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepov Občinskega sveta Občine Pivka št.: 03201-15/2004
z dne 28. 6. 2004, št.: 03201-17/2004 z
dne 10. 11. 2004, št.: 03201-23/2005 z dne
21. 9. 2005 ter sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Pivka z dne 20. 9.
2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka (v nadaljevanju prodajalec).
2. Predmet prodaje:

kler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
3. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek,
17. 10. 2006, ob 9. uri.
5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo v skladu z določili Obligacijskega zakonika najkasneje v mesecu dni po zaključku
javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino
v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v sklenjeni pogodbi,
se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez
izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po
svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega
stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V
takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, 20% DDV in stroške Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi z postopkom prodaje, in sicer
v višini 2% od izklicne cene.
8. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve
pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/220-14-23.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o., Maribor

Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Stanovanje je bremen prosto in je vseljivo takoj.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške overitve pogodbe
plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice itd.) plača
kupec.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravne osebe),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (fotokopijo potrdila o
državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe oziroma
priglasitveni list za samostojne podjetnike

Lokacija

Številka stanovanja

Vilharjeva ulica 11,
Pivka

št. 21/IV (78.93 m2 po ISO
standardu)

Izklicna cena stanovanja

12,092.000 SIT

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(DURS), ki ne smeta biti starejša od 3 mesecev ipd.),
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko,
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom
o plačani kavciji, v višini 1,209.200 SIT. Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298
pri Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije za javno dražbo«.
5. Vplačana kavcija se šteje dražitelju, ki
je uspel na javni dražbi v kupnino za stanovanje. Neuspelim dražiteljem pa bo kavcija
vrnjena, v roku 10 dni, po opravljeni javni
dražbi, in sicer v vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan
dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek dne 16. 10. 2006 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska
cesta 5, Pivka.
7. Najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi je 100.000 SIT.
8. Merilo za izbor: dražitelj, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
9. Način in rok plačila kupnine: izbrani
kupec bo moral skleniti prodajno pogodbo
najkasneje v 8 dneh po prejemu sklepa o
izboru. Če izbrani ponudnik v tem roku ne
sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
Po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za
vplačano kavcijo) na zakladniški podračun
Občine Pivka, št.: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije, vendar najkasneje v 8 dneh
po izstavitvi računa.
10. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača
kupnine v navedenem roku, se pogodba
razdre, kavcija pa se zadrži.
11. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli dražiteljem je izključena. Na podlagi 3.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepov Občinskega sveta Občine Pivka št.: 03201-15/2004 z dne 28. 6. 2004,
št.: 03201-17/2004 z dne 10. 11. 2004, št.:
03201-23/2005 z dne 21. 9. 2005, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve pravnega
posla, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, pri čemer se povrne kavcija izbranemu kupcu, v vplačanem znesku ter stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije. O tem posreduje
občina izbranemu kupcu odločitev v roku 8
dni, od dneva odpiranja ponudb.
12. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na spletni
strani Občine Pivka, na internetnem naslovu
http://www.pivka.si, kjer je na voljo razpisna
dokumentacija in slikovno gradivo ali na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec). Ogled stanovanja je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Pivka

Razpisi delovnih
mest
Ob-26627/06
Svet Glasbene šole Ravne na Koroškem,
Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela je 28. 12. 2006,
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter vizijo
razvoja ter dela šole za mandatno obdobje
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Glasbene šole Ravne na
Koroškem, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru kandidatov v zakonitem roku.
Glasbena šola Ravne na Koroškem
Ob-26667/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, 32/06), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
notranji revizor – svetovalec m/ž v
Službi notranje revizije v občinski upravi
Mestne občine Kranj.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu notranji revizor-svetovalec I.
Zahtevani pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske ali organizacijske smeri;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revi
zorja;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– opravljen vozniški izpit B kategorije;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega izpita za državnega notranjega
revizorja, ga morajo opraviti skladno po
programu izobraževanja.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo podal/a pisno
izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Nepravočasne in formalno nepopolne
vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom, ostalim kandidatom pa bo vročen
sklep o neizbiri.
Izbrani kandidat/ka bo opravljal naslednje naloge:
– sodelovanje pri predpripravi načrtov
revizij,
– sodelovanje pri izvajanju revizij,
– sodelovanje pri izdelavi predloga revizijskih poročil in priporočil,
– sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
– opravljanje drugih nalog s svojega področja dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/237-31-01
pri Tatjani Hudobivnik.
Mestna občina Kranj
Ob-26668/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), Mestna občina
Kranj objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
občinski redar m/ž v Oddelku mestne
inšpekcije v občinski upravi Mestne občine Kranj.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu občinski redar I in
občinski redar II. Za imenovanje v naziv bo
upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Ur. l. RS, št.
103/05).
Zahtevani pogoji:
– najmanj srednja izobrazba splošne
smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
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– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– ne smejo biti pravnomočno kaznovani
za prekršek zoper javni red in mir ter za kršenje cestno prometnih predpisov;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, strokovnega
izpita iz upravnega postopka in preizkusa
znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, ga morajo opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o preizkusu znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku;
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja;
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata/ke
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– potrdilo Okrajnega sodišča, Oddelka
za prekrške, ali pisno izjavo kandidata/ke
o nekaznovanju zaradi prekrška zoper javni red in mir ter kršenja cestno prometnih
predpisov.
Izbrani kandidat/ka, ki bo podal/a pisno
izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku
ter potrdilo o nekaznovanju zaradi prekrška
zoper javni red in mir ter kršenja cestno
prometnih predpisov predložiti pred imenovanjem v naziv.
Nepravočasne in formalno nepopolne
vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom, ostalim kandidatom pa bo vročen
sklep o neizbiri.
Izbrani kandidat/ka bo opravljal naslednje naloge:
– nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine,
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– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o
ugotovljenih nepravilnostih,
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška,
– izdajanje odredb v skladu z odlokom
občine,
– druge naloge s področja občinskega
redarstva.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/237-31-01
pri Tatjani Hudobivnik.
Mestna občina Kranj
Št. 110-111/2006
Ob-26783/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo)
županja Mestne občine Ljubljana objavlja
javni natečaj za zaposlitev:
1. Dveh pripravnikov(c) za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita in za opravljanje dela občinskega redarja v mestni upravi Mestne
občine Ljubljana v Mestnem redarstvu v
Inšpektoratu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj srednjo splošno
ali srednjo strokovno izobrazbo, gimnazijske, prometne ali druge ustrezne smeri;
– imeti morajo vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar ne
smejo biti vozniki začetniki;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– v zadnjih treh letih ne smejo biti pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;
– ne smejo imeti več kot pet kazenskih
točk v cestnem prometu;
– ne smejo biti pravnomočno kaznovani
za prekršek zoper javni red in mir z elementi
nasilja.
Od kandidatov/k pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
Delovno področje:
– sodelovanje pri nadzoru nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega
prometa ter po odlokih občine,
– pomoč in sodelovanje pri praktičnem
izvajanju nalog občinskega redarja.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja;

– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da 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;
– pisno izjavo, da v zadnjih treh letih niso
bili pravnomočno obsojeni ali v kazenskem
postopku za kaznivo dejanje povzročitve
prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo
dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;
– pisno izjavo, da nimajo več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu;
– pisno izjavo, da niso bili pravnomočno
kaznovani za prekršek zoper javni red in mir
z elementi nasilja.
Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a v prostorih Inšpektorata, Proletarska 1, Ljubljana in na terenu na območju
Ljubljane.
2. Pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
mestni upravi v Službi za gospodarjenje
s poslovnimi prostori v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo diplomirani upravni organizatorji;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a v prostorih Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
pod točko 1. in 2. in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15
dneh po opravljeni izbiri.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
01/306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1101-3/2006
Ob-26889/06
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1 in
21/06 odl. US RS) in devete alineje 23. člena ter 25. in 26. člena Statuta Centra za
socialno delo Velenje, je Svet Centra za socialno delo Velenje na svoji seji dne, 24. 8.
2006, sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja Centra za socialno delo Velenje (m/ž).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen
strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda,oziroma ga bo moral
opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, če ne, mu
mandat na podlagi zakona preneha,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva, in opravljen strokovni
izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let. Pričetek mandata je 1. 1. 2007.
Ob prijavi na razpis naj kandidat predloži kratek življenjepis in vizijo delovanja
Centra.
Prijavo, kateri so priložena ustrezna dokazila, naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Centra za socialno delo Velenje,Vodnikova
cesta 1, 3320 Velenje, z opombo ''Razpis
za direktorja''.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Velenje
Št. 561-6/96
Ob-26900/06
Svet Centra za socialno delo Slovenska
Bistrica razpisuje na podlagi 32. člena Statuta delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo Slovenska Bistrica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

da ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne ali sociološke smeri, 5 let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
ali
da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit s področja
socialnega varstva.
Direktor bo imenovan za 5 let. Začetek
dela 1. 1. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in vizijo razvoja, pošljite v
roku 8 dni od objave razpisa na naslov:
Center za socialno delo Slovenska Bistrica,
Ljubljanska c. 16, 2310 Slovenska Bistrica, za razpisno komisijo, s pripisom »Ne
odpiraj.«
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Center za socialno delo
Slovenska Bistrica
Št. 1102-26/2006/4
Ob-26907/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne
statistike in geomatiko, v Oddelku za regionalne statistike.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne statistike in geomatiko, v Oddelku za regionalne statistike,
na področju statistik razvoja podeželja.
Opis del in nalog:
– vzpostavitev statistik razvoja podeželja;
– oblikovanje definicije podeželskih/urbanih območij;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geografske smeri;
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega
razmerja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopija potrdila o izobrazbi;
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopija delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili, navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko
naravnih virov, okolja, regionalne statistike
in geomatiko, v Oddelku za regionalne statistike.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-26/2006.
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Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem politike razvoja podeželja; problematike razmejevanja prostora
na urbana in podeželska območja; s splošnim pregledom nad vsemi statističnimi področji;
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel,
PC Axis, in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega in
nemškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Simoni Klasinc – na tel. 01/23-40-772.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1100-48/2006/1
Ob-26927/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo 2) objavlja
razpis za prosto delovno mesto:
pravnik II (m/ž) v Ministrstvu za šolstvo in šport za potrebe izvajanja programov, ukrepov in aktivnosti Evropskega
sklada za regionalni razvoj; (št. javnega
natečaja: 1100-48/2006).
Delovno mesto pravnik II je strokovno
tehnično delovno mesto.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do
30. 9. 2008, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– priprava pravnih podlag in koordinacija ter oblikovanje navodil, obrazcev itd. o
izvajanju aktivnosti za potrebe neposrednega proračunskega porabnika in končnega
upravičenca;
– priprava pravnih podlag za izvedbo javnih razpisov oziroma letnih delovnih načrtov
in programov;
– vodenje oziroma sodelovanja v komisijah za odpiranje ponudb, za vrednotenje
ponudb, v komisijah za reševanje pritožb;
– priprava predlogov sprememb Programskega dopolnila, Enotnega programskega dokumenta in drugih dokumentov,
ki se nanašajo na izvajanje in upravljanje
strukturnih sredstev EU.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 86. Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas, do
30. 9. 2008, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje
naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za razpis, št.
…. in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8
dni od dneva objave razpisa 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. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi razpisa dobite
vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na tel.
01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-229/2006-31111
Ob-26934/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
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. 1101-55/2006/3
Ob-26969/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2)
minister za finance na podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka 0131-49/2006/2 z
dne 12. 9. 2006 objavlja javni natečaj za
položaj

direktorja Agencije za zavarovalni
nadzor.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slove
nije;
– imeti mora univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri;
– imeti mora najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava;
– je strokovnjak na področju dela Agencije za zavarovalni nadzor;
– imeti mora strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti ter teoretična in tehnična znanja, potrebna za vodenje
poslovanja Agencije za zavarovalni nadzor;
– aktivno mora obvladati vsaj en svetovni jezik;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega naslednjih
kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti:
povzročitve smrti iz malomarnosti (129. člen
KZ), hude telesne poškodbe (134. člen KZ),
posebno hude telesne poškodbe (135. člen
KZ), ogrožanja varnosti pri delu (208. člen
KZ), prikrivanja (221. člen KZ), izdaje in
neupravičene pridobitve poslovne tajnosti
(241. člen KZ), pranja denarja (252. člen
KZ), izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ),
povzročitve splošne nevarnosti (317. člen
KZ), ali izdaje državne tajnosti (359. člen
KZ), ki še niso bila izbrisana iz evidence.
Podatke iz zadnje alinee se pridobi od
kandidata za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, lahko pa se jih pridobi iz
kazenske evidence.
Direktor Agencije za zavarovalni nadzor
ne sme biti pogodbeno vezan, zaposlen ali
imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim
Agencija za zavarovalni nadzor izdaja dovoljenje ali soglasje za poslovanje, in ne sme
imeti funkcije v organih političnih strank.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– strokovno usposobljenost na področju
dela agencije, s področja financ ali gospodarskega prava in strokovne, vodstvene in
druge sposobnosti ter teoretična in tehnična
znanja, potrebna za vodenje Agencije za
zavarovalni nadzor lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z
ustreznimi referencami;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– certifikat Državnega izpitnega centra o
višjem znanju vsaj enega svetovnega jezika

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma potrdilo o aktivnem znanju jezika s
strani ustrezne ustanove.
Posebna natečajna komisija bo pri presoji pogojev smiselno uporabila Standarde
strokovne usposobljenosti, merila za izbiro
in metode preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1,
objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/),
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za direktorja Agencije za
zavarovalni nadzor imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 478-16-50. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednica
posebne natečajne komisije izdala sklep.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za finance
Št. 110-43/2006-1
Ob-26970/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta,
številka 0131-50/2006/2 z dne 12. 9. 2006
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
notranji trg v Ministrstvu za gospodar
stvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne ali
tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
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Na predlog ministra za gospodarstvo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu
za gospodarstvo imenovala Vlada Republike Slovenije za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar
na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za notranji trg.
Generalni direktor Direktorata za notranji
trg v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministr
stvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-26977/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), 59.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/32 ZJU-UPB2) in Pravilnika o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi Občine Škocjan, št.
100-0018/2006 z dne 1. 6. 2006, objavljamo
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec za urbanizem in razvoj
v Občinski upravi Občine Škocjan.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec II in višji svetovalec III. Izbrani/-a kandidati/-ke bo naloge izpolnjeval/-a v nazivu
višji svetovalec III.
Kandidati/-ke morajo poleg splošnih pogojev zapisanih v zakonu izpolnjevati še:
Posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta, ki so:
– univerzitetna izobrazba krajinske arhitekture,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz javne uprave,
– poznavanje dela z računalnikom,
– sposobnost organizacije dela na svojem področju in delo v skupini,
– natančnost pri delu.
Kandidati/ka, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo le
tega opraviti v enem letu od imenovanja v
naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:

Stran

7704 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delavske knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma morebitna
druga dokazila,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen
zapora v tajanju več kot šest mesecev.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati z daljšimi delovnimi izkušnjami na podobnih delovnih mestih.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
15 dneh po objavi na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom:
»Ne odpiraj – Prijava na javni natečaj višji
svetovalec za urbanizem in razvoj«. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim
kandidatom/-kam bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom in
6-mesečnim poskusnim delom.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 07/38-46-308.
Občina Škocjan
Št. 613/06
Ob-26984/06
Na podlagi določb 33., 71. ter 73. člena
Statuta Kliničnega centra Ljubljana in Akta
o sistemizaciji delovnih mest ter sklepa generalne direktorice KC z dne 19. 9. 2006,
Klinični center Ljubljana ponovno razpisuje
delovno mesto
vodje radioloških inženirjev (m/ž).
Za vodjo radioloških inženirjev lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je radiološki inženir specialist ali radiološki inženir specialist z visoko strokovno
izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10-letne izkušnje v stroki, od
tega 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za štiriletni mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Klinični
center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na ovojnici
naj kandidati/-ke navedejo: »Za razpis za
delovno mesto vodje radioloških inženirjev«.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni/-e v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi z izbranim/-o kandidatom/-ko.
Klinični center Ljubljana
Ob-26987/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za
prosta pripravniška mesta v Mestni upravi:
1. »Pripravnik« v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor.
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Posebni pogoj: univerzitetna izobrazba
ekonomske smeri.
2. »Pripravnik« v Oddelku za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor.
Posebni pogoj: univerzitetna izobrazba
pravne smeri.
3. »Pripravnik« na Komunalni direkciji, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
Posebni pogoj: univerzitetna izobrazba
gradbene smeri.
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.
Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja (dobite ga na fakulteti – t.j. povprečna
ocena izpitov),
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidati, ki bodo predložili pisni
izjavi, bodo morali pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Natečajna komisija bo kandidate izbirala
na podlagi dokazil, priloženih k prijavi in na
podlagi osebnega razgovora s kandidati.
Delovna razmerja z izbranimi kandidati
bodo sklenjena za določen čas deset mesecev, s polnim delovnim časom. Kandidati se
bodo usposabljali za samostojno opravljanje
dela na uradniškem delovnem mestu.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. V izbirni postopek bodo
uvrščeni samo kandidati, ki bodo poslali pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Morebitne dodatne informacije dobite
na tel. 02/220-10-00 pri Nini Hernah Kajbič, oziroma na elektronskem naslovu:
nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-26988/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto v Mestni
upravi:
»referent – tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti« v Mestni četrti
Magdalena v Referatu za mestne četrti in
krajevne skupnosti v Oddelku za splošne
in pravne zadeve.

Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih referent III, referent II in
referent I. Izbrani kandidat bo imenovan v
naziv referent III.
Delovno področje:
– opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom
o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
– spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti
ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
– reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti
in krajevnih skupnosti,
– dajanje splošnih informacij strankam,
– sprejemanje pisnih vlog strank,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– srednja splošna izobrazba,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj.
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, morajo ta pogoj
izpolniti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne četrti Magdalena.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
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Morebitne dodatne informacije dobite
na tel. 02/220-10-00 pri Nini Hernah Kajbič, oziroma na elektronskem naslovu:
nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 1101-3/2005/18
Ob-27065/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
0131-57/2006/3 z dne 12. 9. 2006 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
informacijsko družbo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem družboslovne, splošne ali naravoslovne – tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebna natečajna komisija bo skladno s
Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil
Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1,
objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno
upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala
tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo
na delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju in
najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti
oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata
za informacijsko družbo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovala Vlada Republike Slovenije za določen
čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal v
nazivu sekretar z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar na sedežu organa v
Ljubljani, Trg OF 13.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za informacijsko družbo.
Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in
ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal sklep.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od

Št.

100 / 29. 9. 2006 /

Stran

7705

dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-27067/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Majde
Lokošek iz Domžal razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Majdi Lokošek v
Domžalah (za določen čas enega leta).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
pravne fakultete, da je opravil pravniški državni izpit in da aktivno obvlada slovenski
jezik. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu, od tega najmanj eno leto
pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 1101-37/2006/1
Ob-27069/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22.
člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba), objavlja minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj za zaposlitev na prosto
delovno mesto:
vodja službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve (m/ž).
1. Delovno mesto Vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve je
položajno uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge opravljal v nazivu
podsekretar.
2. Delovno razmerje za navedeno delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom. Kraj opravljanja
dela: Ljubljana, Trg OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali družboslovne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– višja raven znanja angleškega in drugega svetovnega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem znanstvenega, tehnološkega in visokošolskega sodelovanja na mednarodnem področju.
5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata o tem, da ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot
šest mesecev;
– izjavo kandidata o tem, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek zaradi prej
navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem študiju (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko 3.
Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem kazenskem postopku ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
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.
Rok in naslov za vlaganje prijav je 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta št. 80, vodja službe za mednarodno
sodelovanje in evropske zadeve˝.
Na podlagi 24. člena Uredbe, se vse
kandidate, ki so posredovali nepopolne prijave, ne uvrsti v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri
oziroma neizbiri se vsakemu kandidatu, ki
je sodeloval v izbirnem postopku izda in
vroči sklep. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o javnem natečaju dobite vsak delovni dan od 10. do 11. na tel.
01/478-46-76.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
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Št. 1101-38/2006/1
Ob-27070/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22.
člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04 s spremembami), objavlja minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj za
zaposlitev na prosto delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž) v Direktoratu za
znanost in visoko šolstvo, Sektorju za
visoko šolstvo, Oddelku za priznavanje
izobraževanja.
1. Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne
naloge opravljal v najnižjem nazivu.
2. Delovno razmerje za navedeno delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom. Kraj opravljanja
dela: Ljubljana, Trg OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pedagoške, družboslovne ali organizacijske smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj za
visoko strokovno ali tri leta in štiri mesece
za univerzitetno izobrazbo;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem strokovne problematike na področju šolstva;
– s poznavanjem področja priznavanja
izobraževanja.
5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata o tem, da ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot
šest mesecev;
– izjavo kandidata o tem, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek zaradi prej
navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostrificirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za

opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu.
Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem
kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni
v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
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.
Rok in naslov za vlaganje prijav je 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta št. 48, višji svetovalec v Direktoratu
za znanost in visoko šolstvo, sektorju za
visoko šolstvo, oddelku za priznavanje izobraževanja˝.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri
oziroma neizbiri se vsakemu kandidatu, ki
je sodeloval v izbirnem postopku izda in
vroči sklep. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o javnem natečaju dobite
vsak delovni dan od 10. do 11. ure na tel.
01/478-46-22.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-27108/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetovalec za komunalni prispevek in
komunalno urejanje v Oddelku za gospodarske javne službe.
I. Delo na razpisanem uradniškem delovnem mestu se lahko opravlja v uradniških
nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec bo imenovan v
naziv svetovalec III.
II. Kraj opravljanja dela: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
III. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene, tehnične smeri,
– imeti morajo najmanj sedem mesecev
delovne dobe,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
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– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka.
IV. Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke
priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (fotokopija diplome),
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje) ali izjavo kandidata/ke,
– potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče) ali izjava kandidata/ke,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili, iz katerih so razvidna pridobljena znanja.
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.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, lahko
tega opravijo v roku enega leta po imenovanju v naziv.
V. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od dneva objave
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija s pripisom Ne odpiraj – javni
natečaj za svetovalca na oddelku za gospodarske javne službe.
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke. O izbiri na razpisano delovno mesto
bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna
odločba, drugim kandidatom/kam pa vročen
sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o
izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VII. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
01/89-63-428 pri Suzani Kukovica med 9.
in 11. uro.
Občina Litija
Št. 41/06
Ob-27110/06
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
10. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto
glavne medicinske sestre bolnišnice.
Kandidati(ke) morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo univerzitetno izobrazbo iz področja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali organizacije dela, s predizobrazbo iz
zdravstvene nege na stopnji VI. strokovne izobrazbe ali visokošolsko izobrazbo iz
zdravstvene nege,

– da imajo 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
Kandidati(ke) morajo predložiti program
dela in razvoja dejavnosti zdravstvene
nege.
Glavno medicinsko sestro bolnišnice
imenuje direktor po predhodnem mnenju
strokovnega kolegija glavne medicinske sestre in strokovnega direktorja zavoda.
Mandatna doba glavne medicinske sestre bolnišnice traja štiri leta.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati(ke) pošljejo v
roku 15 dni po tej objavi na naslov: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, s pripisom »Za razpisno
komisijo«. Kandidati(ke) bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata(ke).
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 100/06
Ob-27111/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavljamo prosto delovno mesto
zdravnika – specialista interne medicine za področje diabetologije
s skrajšanim delovnim časom (14 ur na
teden) za nedoločnen čas in 4-mesečno poskusno dobo.
Pogoji:
– zdravnik s specialističnim izpitom iz interne medicine,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 101/06
Ob-27112/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavljamo prosto delovno mesto
zdravnika specialista interne medicine za delo v specialistični ambulanti za
pljučne bolezni in alergologijo
s polnim delovnim časom za določen
čas do 19. 7. 2007 in 4-mesečno poskusno
dobo.
Pogoji:
– zdravnik s specialističnim izpitom iz interne medicine in podiplomskim študijem iz
pulmologije in alergologije,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 700-191/2006-31111
Ob-27130/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
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– 8 prostih mest državnih pravobranilcev na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani,
– 2 prosti mesti državnih pravobranilcev v Oddelku za evropske zadeve na
sedežu Državnega pravobranilstvu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Kopru,
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Novem mestu,
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati za mesti državnih pravobranilcev
v Oddelku za evropske zadeve morajo izpolnjevati tudi poseben pogoj višje ravni znanja
enega od tujih jezikov, v katerem se posluje
pred mednarodnim sodiščem, določen v tretjem odstavku 25. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu.
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. 110-233/2006-31111
Ob-27131/06
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98,
117/05 in 68/06), Ministrstvo za pravosodje
razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kranju.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno
besedilo).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1101-39/2006/1
Ob-27132/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04
s spremembami), objavlja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure
Zupan javni natečaj za zaposlitev na prosto
delovno mesto
podsekretar (m/ž) v Direktoratu za
znanost in visoko šolstvo, v Sektorju za
visoko šolstvo.
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1. Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge opravljal v nazivu podsekretar.
2. Delovno razmerje za navedeno delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom. Kraj opravljanja
dela: Ljubljana, Trg OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem strokovne problematike na področju visokega šolstva;
– s poznavanjem delovanja institucij EU
s področja dela;
– z dobrim znanjem angleškega jezika.
5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata o tem, da ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot
šest mesecev;
– izjavo kandidata o tem, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek zaradi prej
navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostrificirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu.
Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem kazenskem postopku ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
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.
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Rok in naslov za vlaganje prijav je 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z
oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta št. 92, podsekretar v direktoratu
za znanost in visoko šolstvo, sektorju za
visoko šolstvo˝.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri
oziroma neizbiri se vsakemu kandidatu, ki
je sodeloval v izbirnem postopku izda in
vroči sklep. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o javnem natečaju dobite vsak delovni dan od 10. do 11. na tel.
01/478-46-22.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 95/2006
Ob-27255/06
Na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami) 22. in 23. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04 in 57/04) Okrajno sodišče v Trebnjem,
Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni sodelavec – sodni referent II.
2 delovni mesti za nedoločen čas.
1. Javni uslužbenec lahko naloge na tem
delovnem mestu opravlja v nazivih:
– pravosodni sodelavec II in
– pravosodni sodelavec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ali srednja
strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 6 let 6 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec II in
najmanj 9 let 6 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec I.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil in obvestil,
– vodenje vpisnikov,
– vodenj vpisnikov, knjig in imenikov
skladno s sodnim redom in drugimi predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča,
– vodenje potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,

– opravljanje vseh potrebnih strojepisnih
del,
– vodenje enostavnih postopkov in prvo
odločanje v enostavnih zadevah zemljiške
knjige in izvršbe,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednice sodišča, sodnika, ki je z letnim
razporedom določen za to delo.
4. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo
Zakon o delovnih razmerjih in II. odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih, in
sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– oseba ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
5. Kandidati morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili iz pete in šeste alinee lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v
peti alinei. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred nastopom dela.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od dneva imenovanja v
naziv.
6. Kraj opravljanja dela:
– Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva
cesta 9, 8210 Trebnje.
7. Vrsta delovnega razmerja:
– delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa zahtevana dokazila.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva
objave tega javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Novem mestu, Urad predsednice (za javni natečaj), Jerebova ulica 2,
8000 Novem mestu.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
kandidati dobijo na tel. 07/33-81-256.«
Okrožno sodišče v Novem mestu
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Št. 110-227/2006-31111
Ob-27274/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 71.a člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj
po izvolitvi dodeljen na delo na Vrhovno
sodišče Republike Slovenije za čas treh
let. Sodnik bo opravljal dela generalnega
sekretarja sodišča.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-26935/06
Republika Slovenija, Gregorčičeva 3,
Ljubljana (v nadaljevanju – Prodajalec), ki
jo v postopku prodaje kapitalske naložbe
Republike Slovenije zastopa Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske
naložbe Republike Slovenije (v nadaljevanju
– Komisija), na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 123/03) in Programa prodaje deležev Republike Slovenije v
kapitalski naložbi SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d. in prodaja posameznih poslovnih
deležev odvisnih družb SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb za nakup
delnic družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana
1. Ta javni poziv prodajalec objavlja z
namenom pridobitve ponudb v postopku
javnega zbiranja ponudb za prodajo delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana (v nadaljevanju – Družba).
Prodajalec je imetnik 80,35% delnic
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana.
Predmet prodaje je 55,35% vseh delnic, ki sestavljajo osnovni kapital Družbe,
kar predstavlja 550.511 navadnih imenskih
delnic Družbe v nominalni višini 35.000 SIT
za eno delnico, izdanih v nematerializirani
obliki, katerih izključni in neomejeni imetnik
je Prodajalec.
Delnice se prodajajo v paketu.
2. Družba SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana je družba,
ki opravlja holdinško dejavnost in v okviru
te, v sistem enotnega vodenja in upravljanja, združuje od nje odvisne družbe Acroni, d.o.o., Metal Ravne d.o.o., Noži Ravne d.o.o., Elektrode Jesenice d.o.o., SUZ
d.o.o., ZIP center d.o.o., Železarna Jesenice d.o.o., Žična Celje d.o.o. in SŽ Stroji

in tehnološka oprema d.o.o. – v likvidaciji,
ki v Republiki Sloveniji opravljajo jeklarsko
dejavnost – proizvodnjo in predelavo različnih vrst jekla.
3. Ponudniki morajo svoje zavezujoče
ponudbe pripraviti in oddati skladno z informacijskim memorandumom, ki ga proti plačilu pridobijo osebno na sedežu družbe SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva
98, Ljubljana.
Informacijski memorandum lahko ponudniki prevzamejo ob predložitvi pooblastila
ponudnika, za katerega se memorandum
prevzema, oziroma izkaza o istovetnosti fizične osebe, ki prevzema memorandum ter
ob predložitvi potrdila o vplačilu nepovratnega zneska plačila za informacijski memorandum v znesku 10.000 EUR, ki je lahko
vplačan v valuti EUR na devizni račun, št.
IBAN – SI56029230011615017 ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR, veljavnem na dan izvršenega vplačila na tolarski račun, št. 02923
– 0011615017.
Sočasno s prevzemom informacijskega
memoranduma mora ponudnik podpisati
tudi pogodbo o zaupnosti.
4. Zavezujoča ponudba za nakup delnic,
ki so predmet prodaje, mora biti sestavljena
skladno z določili informacijskega memoranduma in mora vsebovati najmanj naslednje
elemente:
– okvirni poslovni načrt ponudnika za
družbo, katere delnice so predmet prodaje za najmanj naslednja tri poslovna leta;
v okviru načrta mora biti podrobneje opredeljeno tudi bodoče nameravano poslovanje dveh največjih odvisnih družb – Acroni
d.o.o. in Metal Ravne d.o.o.,
– navedbo kupnine, ki jo ponudnik ponuja za predmet prodaje po tem pozivu,
– navedbo načina in roka plačila kupnine, kot tudi navedbo vrste zavarovanj za
plačilo kupnine,
– navedbo in opis vseh okoliščin in zagotovil, ki se v zvezi s ponudnikom nanašajo
na kriterije, tako kot so navedeni v tč. 7 tega
poziva, če jih ponudnik ne vključi že v okvirni
poslovni načrt.
Ponudbi morajo biti priložene vse listine
oziroma druga dokazila v obliki in vsebini,
tako kot je zahtevano v informacijskem memorandumu.
5. Sočasno z zavezujočo ponudbo so
ponudniki dolžni prodajalcu predložiti tudi
originalni oziroma overjeni izvod nepreklicne bančne garancije na prvi poziv prvovrstne banke, za resnost podane zavezujoče ponudbe, v znesku 5 milijonov EUR z
veljavnostjo do 20. 2. 2007, z možnostjo
podaljšanja.
6. Rok za oddajo zavezujočih ponudb,
pripravljenih skladno s tem pozivom in informacijskim memorandumom, poteče dne
20. 11. 2006.
Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo dospele oziroma dostavljene na naslov SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Republika
Slovenija, zadnji dan izteka roka za oddajo
zavezujočih ponudb, do 12. ure po lokalnem času.
Ponudba mora biti vložena v izvirniku,
vse v dveh izvodih, s prilogami, v slovenskem ali angleškem jeziku ter oddana v
zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje
ponudb – SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d. – Ne odpiraj«.
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Ponudbi je treba priložiti tudi povzetek
ponudbe, ki mora vsebovati vse njene bistvene sestavine, oddan mora biti na posebnem obrazcu, ki je priloga informacijskega
memoranduma, sestavljen pa mora biti izključno v slovenskem jeziku.
Prodajalec oziroma komisija lahko kadar
koli podaljša rok za oddajo ponudb, kar objavi na enak način kot predmetni poziv.
7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih bo
prodajalec oziroma komisija ocenjevala prispele ponudbe, so:
– razširitev prodajnega trga,
– ohranitev poslovnih funkcij družbe in
ohranitev obsega proizvodnje družbe,
– boniteta ponudnika,
– pripravljenost za dodatna vlaganja,
– kupnina,
– vsebina poslovnega načrta,
– zagotovila za ohranjanje delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti z odpiranjem delovnih mest,
– sposobnost prevzema širše odgovornosti do slovenskega družbeno ekonomskega okolja.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji za ocenjevanje ponudb, ni merilo za pomembnost oziroma prednost posameznega
kriterija.
8. Prodajalec oziroma komisija lahko ves
čas teka postopka prodaje pozove vse ponudnike oziroma ponudnike iz ožjega kroga
izbranih ponudnikov, katerih ponudbe so
ocenjene kot ustrezne, da dopolnijo svojo
ponudbo v posameznih elementih oziroma
glede posameznih listin.
Prodajalec oziroma komisija lahko ves
čas teka postopka prodaje odloči, da bo pogajanja izvajala z vsemi ponudniki oziroma
le s posameznimi od njih, vse s ciljem doseganja čim ugodnejših pogojev prodaje oziroma natančne določitve pogojev prodaje.
Prodajalec oziroma komisija lahko ves
čas postopka, brez kakršne koli odškodninske odgovornosti, povračila nastalih stroškov oziroma plačila katerih koli nadomestil
ponudnikom, prekine postopek ali pogajanja
oziroma zaključi postopek, ne da bi za to
navedla razloge.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s katerim koli ponudnikom, je v celoti
izključena.
10. Ne glede na pogodbena določila o
veljavnosti pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, taka pogodba začne veljati, ko
vlada Republike Slovenije k njej izda svoje
soglasje, oziroma je pogodba, h kateri vlada Republike Slovenije ne poda svojega
soglasja, brez pravnega učinka in za njene
stranke nezavezujoča.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi s tem pozivom, informacijskim memorandumom, postopkom prodaje,
samo prodajo, predmetom prodaje oziroma
ogledom družbe in z njo povezanih družb
je: Suzana Mokotar, SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-98-00,
+386/1/242-98-32, faks +386/1/242-98-55,
e-pošta: suzana.mokotar@sij.si.
Predsednica komisije Marija Zagožen
Ob-26936/06
The Republic of Slovenia, Gregorčičeva
3, Ljubljana, hereinafter referred to as the
Seller, in the procedure of sale of an equity
participation of the Republic of Slovenia represented by the Committee for Management
and Supervision of the Sale of an Equity
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Participation of the Republic of Slovenia,
hereinafter referred to as the Committee,
issues in conformity with provisions of the
Act on Implementation of the Republic of
Slovenia Budget for the Years 2006 and
2007 (Official Gazette of the Republic of
Slovenia No. 116/2005), the Decree on Sale
and Other Forms of Disposing of Financial
Assets of the State and Municipalities (Official Gazette of the Republic of Slovenia
No. 123/2003) and the Programme of Sale
of the Shares of the Republic of Slovenia in
the Equity Participation in SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d. and Sale of Particular Shareholdings in the Subsidiaries of SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., a
public invitation to tender
for purchase of shares of the company
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana
1. The purpose of this Public Invitation
to Tender is to invite tenders in the procedure of sale of shares of the company SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva
98, Ljubljana, hereinafter referred to as the
Company.
The Seller holds 80.35% of the shares
of SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, Ljubljana.
The shares to be sold account for 55.35%
of all the shares making up the Company's equity and comprise 550,511 ordinary
registered shares of the Company issued
in a non-materialized form in the nominal
amount of SIT 35,000.00 SIT per share. The
aforesaid shares are owned by the Seller
exclusively and without restrictions.
The shares will be sold in a package.
2. The company SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana is
a holding company and as such controls,
through a uniform control and management
system, its subsidiary companies Acroni,
d.o.o., Metal Ravne d.o.o., Noži Ravne
d.o.o., Elektrode Jesenice d.o.o., SUZ
d.o.o., ZIP center d.o.o., Železarna Jesenice d.o.o., Žična Celja d.o.o. and SŽ Stroji
in tehnološka oprema d.o.o. – in liquidation, that are engaged in the production and
processing of different types of steel in the
Republic of Slovenia.
3. Tenderers shall draw up and submit
their binding tenders in conformity with the
Information Memorandum available against
payment and to be collected in person at the
head offices of SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana.
The Information Memorandum can be
collected by tenderers upon presentation of
a Power of Attorney signed by the tenderer
on whose behalf the Information Memorandum will be collected, or of a certificate of
identity of the person collecting the Information Memorandum, and of a receipt against
payment of a non-reimbursable fee for the
Information Memorandum in the amount of
EUR 10,000.00, payable in a foreign currency to the foreign currency account IBAN
SI56029230011615017, or in Slovenian
tolars converted at the average euro rate
of exchange of the Bank of Slovenia on the
day of payment to the Slovenian tolar account No. 02923 – 0011615017.
When collecting the Information Memorandum, the tenderer shall also sign the
related Confidentiality Agreement.
4. A binding tender for purchase of the
shares to be sold in conformity with this In-
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vitation to Tender shall be drawn up in conformity with requirements of the Information
Memorandum and shall comprise at least
the following elements:
– the tenderer’s Indicative Business Plan
for the Company whose shares are to be
sold in conformity with this Invitation to Tender for a term of at least the three following
financial years, specifying in detail also the
tenderer’s projections for the future operations of the Company's two largest subsidiaries Acroni d.o.o. and Metal Ravne d.o.o.,
– the purchase price offered by the tenderer for the Company to be sold in conformity with this Invitation to Tender,
– the terms of payment of the purchase
price offered as well as the securities offered
for payment of the purchase price,
– a specification of all the tenderer's circumstances and guarantees relating to the
criteria specified in Par. 7 of this Invitation
to Tender unless they have been included in
the Indicative Business Plan itself.
Tenderers shall also submit all the documents or other evidence in the form and
contents required in the Information Memorandum.
5. Tenderers shall also submit an original
irrevocable bank guarantee of a first rate
bank for a sum of 5 million EUR payable
upon first request that shall be effective until
20th February 2007 with the possibility of
extension.
6. The closing date for submission of a
binding tender drawn up in conformity with
this Invitation to Tender and the Information
Memorandum is 20th November 2006.
Any tenders received, or delivered, at
the address SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Republic
of Slovenia, by 12 am local time on the last
day of the term for submission of binding
tenders shall be regarded as having been
submitted in time.
Tenders in Slovene, or English, shall be
submitted in the original, in two copies and
with all the required attachments, and shall
be delivered in a sealed envelope marked
»Public invitation to tender – SIJ–Slovenska
industrija jekla, d.d. – Not to be opened«.
Tenderers shall also submit a summary
of the tender comprising all the essential
elements of the tender. The summary shall
be submitted on the separate form enclosed
with the Information Memorandum and
drawn up in the Slovene language only.
The Seller, or the Committee, shall at
any stage have the right to extend the time
limit for submission of tenders. The new time
limit will be published in the same way as
this Invitation to Tender.
7. The basic criteria by which the Seller,
or the Committee, shall assess the submitted tenders shall be:
– expansion of the market,
– maintenance of the business functions
of the Company and of the scope of the
Company's production,
– the tenderer's financial soundness,
– the tenderer’s willingness to undertake
additional investments,
– the purchase price,
– contents of the Business Plan,
– the guarantees given to maintain the
jobs or increase the number of employees
by creating new jobs,
– the capability of undertaking a wider
responsibility towards the socio-economic
environment in the Republic of Slovenia.

The aforesaid criteria are not listed in
order of the significance of, or of the priority
given to, particular criteria.
8. During the procedure of sale, the Seller, or the Committee, shall at any stage
have the right to ask all the tenderers, or the
short-listed tenderers whose tenders have
been assessed as acceptable, to complete
their tenders with regard to particular elements, or documents.
In order to achieve the best possible
terms of sale, or to make the terms of sale
more precise, the Seller, or the Committee,
shall at any stage also have the right to decide to carry out negotiations with all the tenderers, or with some of the tenderers only.
The Seller, or the Committee, shall at
any stage have the right to suspend the procedure, or negotiations, or to terminate the
sale procedure without any indemnification,
reimbursement of costs, or compensation
to the tenderers and without giving reasons
for its decision.
9. The Seller shall have no obligation to
enter into a contract with any tenderer.
10. Regardless of any provisions of the
contract with the successful tenderer concerning the effectiveness of the contract,
any such contract shall come into effect
only after the Government of the Republic
of Slovenia has given its consent thereto;
any contract to which the Government of the
Republic of Slovenia fails to give its consent
to shall be considered to have no legal effect and shall not be binding upon any of the
parties thereto.
11. Any requests for additional information about this Invitation to Tender, the
Information Memorandum, the sale procedure, the sale itself, the Company to
be sold, or a visit to the Company and
its subsidiaries shall be addressed to the
contact person, i.e. Mrs. Suzana Mokotar, SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, SI-1000 Ljubljana, Republic of Slovenia, Phone: +386/1/242-98-00,
+386/1/242-98-32, fax: +386/1/242-98-55,
e-mail: suzana.mokotar@sij.si.
Committee President
Mrs. Marija Zagožen
Ob-26904/06
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo kmetijskega zemljišča
Navedba prodajalca: Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: kmetijsko zemljišče na
Goreljku, Pokljuka, parc. št. 1783/2, v vl. št.
957 k.o. Bohinjska Češnjica.
Izhodiščna cena: izhodiščna cena zemljišča na podlagi cenitve z dne 1. 9. 2006,
znaša 1,430.000 SIT. V izhodiščno ceno ni
zajet davek na prodajo nepremičnin in bo
obračunan na končno prodajno ceno.
Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini
10% izhodiščne cene zemljišča. Kavcijo je
potrebno plačati na transakcijski račun Termoelektrarne Toplarne Ljubljana odprt pri
NLB št. 02924-0017425656 in obvezno navesti namen nakazila: kavcija Pokljuka.
Plačana kavcija bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo kupnino vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni po končanem izboru za
najugodnejšega ponudnika.
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Pisna ponudba mora vsebovati naslednje:
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– ponujeno ceno, ki mora biti višja od
izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani kavciji.
Kolikor ponudnik želi, da pogodbo poleg
njega sklene še druga pogodbena stranka,
mora to navesti v ponudbi in zanj posredovati zahtevane podatke.
Prodajalec se bo o izboru najugodnejšega ponudnika odločil v roku 7 dni po poteku
roka za zbiranje ponudb. Nepravočasne in
nepopolne ponudbe prodajalcu ni potrebno obravnavati. Vsi ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje 7 dni po odpiranju.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba najkasneje v roku 10 dni od prejema
obvestila o izboru. Če se izbrani ponudnik
ne bo odzval na podpis pogodbe v navedenem roku, bo Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana zadržala njegovo kavcijo in podpisala pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Rok plačila je 30 dni od podpisa pogodbe.
Obravnavane bodo vse ponudbe, ki
bodo prispele najkasneje do dne 12. 10.
2006 do 12. ure. Ponudba se lahko pošlje
priporočeno po pošti ali osebno odda v
vložišču naročnika (soba št. 1) do 12. ure,
najkasneje do dne 12. 10. 2006. Ponudba
mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup zemljišča
Pokljuka«.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne
13. 10. 2006 ob 9. uri v sejni sobi upravne
zgradbe Termoelektrarne Toplarne Ljubljana.
Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem zemljišča in ogled zemljišča ponudniki
dobijo oziroma dogovorijo s kontaktno osebo na tel. 01/587-52-50. Prodajalec obvešča
potencialne ponudnike, da je nepremičnina
vpisana v zemljiško knjigo, originale pogodb
si bodo lahko ogledali na ogledu nepremičnine.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
Ob-26901/06
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup 25.558 delnic družbe Šešir,
Tovarna klobukov, d.d., Škofja Loka
1. Predmet prodaje je 25.558 delnic delniške družbe Šešir, Tovarna klobukov, d.d.,
Kidričeva 57, Škofja Loka. Nominalna vrednost delnice je 2.000 SIT. Osnovni kapital
družbe znaša 410,160.000 SIT. Ponudba se
lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške
družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,

b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 1,000.000 SIT. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun
družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0253101949
odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za
ponudbo nakupa delnic Šešir d.d.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Šešir
d.d. – ne odpiraj«, najpozneje do 16. 10.
2006 do 12. ure.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U.
d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11. uro, pri
Ksenji Hornung, telefon 01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.
Št. 207/06
Ob-26628/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 – 41/02), 30.
člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik
občine Ormož, št. 11/99 in 7/01), 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Ormož z dne
18. 9. 2006, Občina Ormož objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje so gradbene parcele s:
a) parc. štev. 835/7 v izmeri 591 m2
k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena
1,942.617 SIT;
b) parc. štev. 835/8 v izmeri 822 m2
k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena
2,701.914 SIT;
c) parc. štev. 835/10 v izmeri 596 m2
k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena
1,959.052 SIT;
d) parc. štev. 832/1 v izmeri 990 m2
k.o. Ormož, za katero je izhodiščna cena
3,254.130 SIT.
Gradbene parcele so v skladu z Odlokom
o zazidalnem načrtu Lenta I. v Ormožu (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 17/87)
in Odlokom o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za območje Lenta I. v
Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož št.
11/01) predvidene za gradnjo stanovanjskih
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hiš oziroma predstavljajo del stanovanjske
urbane cone.
III. V izhodiščno ceno predmeta prodaje
davek na dodano vrednost ni vključen in
bremeni kupca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kup
ljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15. dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Ormož in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 17. 10. 2006,
do 12. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti
pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine Lenta – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 741/53-09. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 360-05/06-19
Ob-26800/06
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03), 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04) in javnega
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj z
julija 2006 ter na podlagi ugotovitev komisije
o utemeljenosti vlog, župan Občine Veržej
objavlja
prednostni listi
upravičencev za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem in za zamenjavo
stanovanj v Občini Veržej
Lista A (seznam upravičencev, ki niso
zavezanci za plačilo varščine)
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Prosilec/ka

Točke

Aleksander Šijanec

310

Lista za zamenjavo (seznam upravičencev za zamenjavo stanovanja)
Zap.
številka
1.
2.

Prosilec/ka
Ana Kolbl
Branko Tukara

Točke
200
140
Občina Veržej

Št. 465-02-83/04-32
Ob-26937/06
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
sklepa občinskega sveta št. 409, sprejetega
na 18. redni seji dne 22. 12. 2004, objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 722/4 – sadovnjak v izmeri 513 m2
in parc. št. 722/5 – dvorišče v izmeri 133 m2,
obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št.
183, obe k.o. Ravne.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 4,053.327 SIT.
3. Pogoji razpisa in oblika pod katerimi
morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«;
– ponudniki morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene
cene na račun Občine Ravne na Koroškem
št. 01303-0100009987;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, potrdilo o plačani varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev);
– prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli do podpisa pogodbe postopek prodaje prekine ali razveljavi, ponudniki pa
zaradi tega niso upravičeni do kakršnekoli
odškodnine;
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki je predložil najugodnejšo ponudbo, je izključena.
4. Javno odpiranje ponudb bo dne
18. 10. 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
5. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
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– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-27057/06
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS št. 12/03 in
77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Žiri, št. 36/04 z dne 30. 11. 2004
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel.
04/50-50-700, faks 04/51-05-444, e-pošta:
obcina.ziri@obcina.ziri.si.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje sta
nepremičnini parc. št. 1009/2 – travnik v izmeri 217 m2 in parc. št. 44.S – stavbišče v
izmeri 101 m2 – obe pripisani k vl. št. 14 k.o.
Vrsnik II, ki sta locirani ca. 3 km iz Žirov ob
cesti Žiri – Logatec. Na nepremičninah stoji
nedograjena enostanovanjska hiša K+P+M,
ki je dograjena do III. gradbene faze in je
stara približno 10 let. Pri nepremičninah je
vknjižena zastavna pravica za zavarovanje
denarne terjatve v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Ljubljani, ki bo poplačana iz kupnine tako, da
bo kupec po plačilu kupnine prejel nepremičnino prosto navedenega bremena.
3. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnin: 17,490.169,30 SIT (72.985,18 € – preračunano po centralnem paritetnem tečaju
– 1 EUR = 239,640 SIT).
4. Nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno, prodajata pa se obe
nepremičnini skupaj kot celota, tako da delitev ponudb na posamezno nepremičnino
ali parc. št. ni mogoča. Interesenti si lahko
nepremičnini pred oddajo ponudbe ogledajo po predhodnem dogovoru s prodajalcem
(Andrej Poljanšek).
5. Ponudba mora vsebovati ponujeno
ceno najmanj v višini izklicne cene, izraženo s točno določenim zneskom v slovenskih
tolarjih (SIT) (preračunano v evre po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640
SIT), podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe), davčno številko oziroma identifikacijsko
številko ponudnika, EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
dokazilo o plačani varščini ter številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo
varščine.
6. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino kot garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT na račun Občine
Žiri, št. 01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti
v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa bo vračunana v kupnino.
7. Rok za predložitev ponudb je 13. 10.
2006 do 14. ure. Ponudb, ki bodo na sedež

občine prispeli po tem roku, komisija ne bo
upoštevala in jih bo neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe pošljite po pošti na naslov
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri ali
oddajte osebno v sprejemni pisarni Občine
Žiri na Loški cesti 1, I. nadstropje, v zaprti
ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – prodaja
nepremičnin 1009/2 in 44.S k.o. Vrsnik II«.
8. Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
9. Vsi stroški, davščine in dajatve v zvezi z vknjižbo lastninske pravice bremenijo
kupca.
10. Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
2006, ob 14.30, v sejni sobi Občine Žiri,
Loška cesta 1, Žiri.
11. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
12. Občina Žiri si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov.
13. Izbrani ponudnik je kot kupec dolžan
z Občino Žiri skleniti prodajno pogodbo v
roku 8 dni od obvestila o izboru in poziva k
sklenitvi pogodbe. Če se izbrani ponudnik
pozivu k podpisu pogodbe ne odzove in ne
sklene pogodbe v postavljenem roku, se
šteje, da je od pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Občine Žiri. Kupec mora
plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od
podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru
lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre, znesek varščine pa obdrži.
14. Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik
od 8. do 15. ure pri Občini Žiri. Kontaktna
oseba je Andrej Poljanšek (04/50-50-712 ali
041/589-860).
Občina Žiri
Št. 360-03-2/2003
Ob-27115/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, objavlja na podlagi 7.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) ter
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03,
77/03 in 91/05)
javno ponudbo
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nekomfortna garsonjera številka 4 na naslovu Ob Krki 4, Straža, velikosti 19,40 m², parc. št. 61/9, k.o.
Gorenja Straža.
Opis dejanskega stanja v naravi: nekomfortna garsonjera se nahaja v objektu
– hiši, ki obsega klet, pritličje in mansardo.
V tlorisu ima obliko pravokotnika. Objekt je
zaključen z dvokapno nesimetrično streho s
šopi. V kletnih prostorih se nahajajo shrambe, v preostalih etažah pa so stanovanja in
skupni prostori. Kronološka starost objekta
ni ugotovljena. Nekomfortna garsonjera, ki
je predmet te javne ponudbe, je v pritličju. Neto površina prostorov je ocenjena
na 22,18 m².
Namembnost predmetne nepremičnine je
razvidna iz lokacijske informacije za promet z
nepremičninami šifra 3501-1528-2006-1902
z dne 6. 9. 2006, ki je na vpogled pri občinskemu organu.
3. Predkupna pravica: na stanovanju,
ki je predmet te javne ponudbe, ima predkupno pravico najemnica Anđelina Subić,
Ob potoku 4, Straža, in sicer le pri enaki
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ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvem
postopku javne ponudbe.
4. Izhodiščna cena: izhodiščna cena je
določena na podlagi cenitve z dne 15. 7.
2006, ki jo je opravil pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin in znaša
1,062.913,33 SIT oziroma 4.435,46 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva: dejansko posest
nepremičnine, ki je predmet te pogodbe,
nastopi kupec z dnem veljavnosti te pogodbe in plačilom vseh denarnih obveznosti,
določenih s prodajno pogodbo.
7. Varščina: ponudniki morajo pred začetkom odpiranja javnih ponudb plačati kavcijo v višini 10% od navedene izhodiščne
cene, in sicer:
– način plačila: virmansko;
– številka računa: 01285-0100015234
(podračun pri EZR Mestne občine Novo
mesto pri UJP);
– namen nakazila: kavcija;
– sklic na št.: 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim ponudnikom.
8. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno;
– uspeli ponudnik je dolžan v roku 30
dni po opravljeni javni ponudbi skleniti z
lastnikom kupoprodajno pogodbo in poleg
ponujene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek, stroške izdelave cenitve,
stroške notarja za overitev pogodbe oziroma
zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo;
– če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razvezano, prodajalka pa obdrži kavcijo;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec;
– župan Mestne občine Novo mesto ali
komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem MONM s soglasjem župana, lahko
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri tem pa se vrne vplačana
kavcijo.
9. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč
po predhodnem dogovoru z Mestno občino
Novo mesto, Oddelkom za razvoj, kontaktna
oseba je Aleš Kuretič, tel. 07/39-39-309.
10. Postopek sprejema in odpiranja ponudb: Mestna občina Novo mesto sprejema
javne ponudbe od dneva objave javne ponudbe do vključno 16. 10. 2006 do 10. ure
na naslovu: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Pošiljke oddane po pošti, morajo biti oddane
obvezno s priporočeno pošto najpozneje
do 16. 10. 2006 (datum poštnega žiga na
dan 16. 10. 2006). Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisane in druge navedene pogoje in
bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba
za odkup stanovanja na naslovu Ob Krki
4, Straža«. Odpiranje ponudb bo potekalo
dne, 19. 10. 2006 ob 9. uri, v vijolični dvo-

rani upravne stavbe Mestne občine Novo
mesto, v drugem nadstropju na Novem trgu
6 v Novem mestu.
11. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi:
pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v EU in fizične
osebe, ki so državljani EU, oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo; fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni ponudbi, morajo pred pričetkom
javne ponudbe komisiji izročiti na vpogled
dokument s fotografijo, katerega je izdal
državni organ. Vsi ponudniki morajo pred
odpiranjem javnih ponudb komisiji predložiti
potrdilo o vplačani varščini.
12. S sklenitvijo pogodbe bo kupce sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo plačal pripadajoči davek na promet nepremičnin;
– da bo plačal stroške izdelave cenitve;
– da bo plačal stroške notarja za overitev
te pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiško
knjižnega dovolila.
Mestna občina Novo mesto
Št. 3528-9/2006-2002
Ob-27116/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01, 44/02 in 72/05) ter določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03, 77/03 in 91/05, v
nadaljevanju: Uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja v
najem
1. Navedba najemodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Predmet najema: poslovna prostora v
kleti poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Rozmanova ulica 10, Novo mesto, in
sicer: prostor z oznako 1 v izmeri 23,50 m²
in prostor z oznako 2, v izmeri 11,40 m². Poleg navedenih poslovnih prostorov bo izbrani najemnik souporabljal tudi hodnik v izmeri
12,30 m² in stopnišče v izmeri 15,60 m².
3. Izhodiščna mesečna najemnina: Izhodiščna najemnina za skupaj 34,90 m² poslovnih prostorov znaša po opravljeni cenitvi
z dne 29. 5. 2006, mesečno 6,28 EUR/m²
oziroma skupaj 219,17 EUR.
Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik plačevati tudi sorazmerni
znesek zavarovanj, ki jih za lastnika sklepa
upravljavec poslovnih prostorov in so predmet tega javnega zbiranja ponudb ter v skladu z 62. členom Uredbe nositi tudi stroške
uporabe stavbnega zemljišča.
4. Poslovni prostori se bodo izbranemu
ponudniku oddali v najem za nedoločen
čas.
5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma najemnika se bo upoštevala le višina ponujene mesečne najemnine, ki je
lahko enaka ali višja od izhodiščne.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo poleg ponujene
cene v ponudbi navesti tudi naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa, navesti podpisnika
pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo poleg ponujene cene k ponudbi
priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo
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osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
pa izpis iz registra Davčne uprave RS, v ponudbi je potrebno poleg ponujene cene navesti še naslednje podatke: ime in priimek,
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno
številko in številko transakcijskega računa.
8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto. V primeru, da komisija
oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja,
lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo
še dopolnijo z novo višino ponujene mesečne najemnine. Komisija bo po zaključenem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila o
izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal
najemne pogodbe v navedenem roku, bo
Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
10. Interesentom je omogočen ogled
poslovnih prostorov po predhodnem telefonskem dogovoru z upravljavcem objekta
Zarjo, stanovanjsko podjetje, d.d. Novo mesto, tel. 07/37-37-830.
Vsa dodatna pojasnila o nepremični in
ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktna oseba
Aleš Kuretič, tel. 07/39-39-309.
11. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje
nepremičnine v najem do sklenitve pravnega
posla. Prav tako si najemodajalec pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne
sklene najemne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem stvarnega premoženja – Kletna
prostora na Rozmanovi ulici 10, Novo mesto«, sklic na šifro: 3528-9/2006.
13. Rok za oddajo ponudb je do 16. 10.
2006 do 10. ure.
Mestna občina Novo mesto
Ob-26986/06
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 11. 9. 2006,
opr. št. St 34/2004, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Pompe, družba za storitve,
inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Zechnerjeva 14, 2250 Ptuj, objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovna stavba z gospodarskim poslopjem, Slovenska 41, Murska Sobota,
parc. št. 1297, 1297/1, 1297/2, vl. št. 2125
k.o. Murska Sobota: lokal v kletni etaži v
izmeri 329,92 m2, »restavracija Central« v
pritličju v izmeri 179,85 m2, podstrešje v izmeri 330 m2, dvoriščni objekt I. (pritl. + etaža) v izmeri 141,25m2 (pisarne in letni vrt),
dvoriščni objekt II. v izmeri 73 m2 (garaže
in plinska postaja), skupni prostori v izmeri
5 m2 in pripadajoče stavbno zemljišče v sku-
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pni izmeri 966 m2, nezasedena, po najnižji
ceni 121,000.000 SIT.
2. Poslovni prostor Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, v izmeri 182,43 m2, parc. št. 1615/2
in 1616/3, vl. št. 992 ter 1621/1, vl. št. 1317
k.o. Spodnje Radvanje, nezasedeno, po najnižji ceni 14,400.000 SIT.
3. Stanovanjska hiša z gospodarsko kletjo in dvoriščem v Radizelu, Na klancu 1, v
skupni izmeri 544 m2, parc. št. 166/1, vl. št.
759 k.o. Radizel, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po najnižji ceni 13,800.000 SIT.
4. Dve stanovanjski hiši in gospodarski poslopji Požeg 1, Rače-Fram, parc. št.
755/1, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, vl. št. 23
k.o. Jašenca, in sicer: starejša stanovanjska
hiša v izmeri 119,09 m2, garažni objekt v
izmeri 43,06 m2, novejša stanovanjska hiša
v izmeri 90,11 m2, gospodarsko poslopje v
izmeri 113,40 m2, prizidek h gospodarskemu
poslopju v izmeri 68,85 m2, lesena šupa v
izmeri 68,85 m2, stara kurilnica in shramba v
izmeri 72,90 m2, stavbno zemljišče v skupni
izmeri 3.295 m2, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po najnižji ceni 16,600.000 SIT.
5. Skladiščno-proizvodni objekt Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše,
po najnižji ceni 12,200.000 SIT.
6. Poslovno-proizvodni in stanovanjski
objekt – objekt za vzrejo in klanje piščancev Šenbric 27, Velenje, v skupni izmeri
706,47 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem – dvorišče s hišo v izmeri 1.509 m2,
njiva 518 m2, travnik 609 m2, pašnik 450 m2,
na parc. št. 547/1 in 547/3, vl. št. 384 k.o.
Hrastovec, nezaseden, po najnižji ceni
38,600.000 SIT.
7. »Turistični vlakec«, predelani traktor
IMT z dvema prikolicama, neregistriran, vozen, po najnižji ceni 162.000 SIT.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Pompe d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki
morajo v tem roku plačati varščino v višini
10% od najnižje prodajne cene na račun
stečajnega dolžnika, odprtem pri Novi KBM
d.d. Ptuj, št. 04202-0001155595. Potrjen izvod naloga priložijo ponudbi. Varščina bo
uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v treh
dneh po odpiranju ponudb.
Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu RS, in pravne
osebe, ki predložijo sklep o registraciji v
RS. Tuje pravne in fizične osebe lahko kupujejo nepremičnine v skladu s slovenskimi
predpisi. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko
overjeno izjavo.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v petih dneh po končanem zbiranju ponudb. Izbrani ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo skleniti v osmih dneh po prejemu
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v treh
mesecih in jo zavarovati z brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na
prvi poziv, v mesecu dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je od nakupa
odstopil in ni upravičen do vračila varščine,
razen za točko 7, ko je treba kupnino plačati
v 8 dneh po podpisu pogodbe.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prevzem in prenos lastninske
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pravice bo mogoč takoj po plačilu celotne
kupnine. Zasedene nepremičnine se prenesejo skupaj z najemnimi pogodbami ali
morebitnimi tožbami v teku za njihovo izpraznitev. Morebitna odstopanja dejansko
izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih
podatkov ne vplivajo na spremembo
cene.
Zakoniti predkupni upravičenci lahko
uveljavljajo predkupno pravico v skladu s
149. členom ZPPSL. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davkov in
prispevkov, ki bremenijo kupca.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/229-98-20.
Pompe, družba za storitve,
inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-54/2006/6
Ob-26634/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 70 vpiše politična stranka
Akacije, s sedežem v Kopru, Ulica II. Prekomorske brigade 13b. Znak stranke je
okrogel, rdeče barve, na njem rumeno-črn
lik človeka odprte glave, iz katere poganja
vejica akacije. Ime stranke Akacije je napisano nad spodnjim delom oboda kroga, na
črni podlagi je bel, na rdeči črn.
Kot zastopnik politične stranke Akacije
se v register političnih strank vpiše Marko
Brecelj, podpredsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030094.

Št. 221-7/2004/20
Ob-26943/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 50, kjer je vpisana politična
stranka Aktivna Slovenija, s skrajšanim
imenom Aktivna in s kratico imena AS ter s
sedežem v Ljubljani, Komenskega 12, vpiše sprememba statuta in sprememba znaka
stranke. Znak stranke je sestavljen iz črkovnega dela in znaka. Znak je postavljen pred
napis »AS«, pod obema je pozicioniran napis »Aktivna Slovenija«, barva obeh je črna
(0-0-0-100 CMYK), pisava obeh pa »The

Sans Black« v kurzivni obliki. Znak je oblikovan iz rumenega (0-200-100-0 CMYK) in
rdečega trikotnika (0-100-100-0 CMYK) ter
oranžnega štirikotnika (0-50-100-0 CMYK),
ki oba trikotnika povezuje.

Št. 2153-26/2006/6
Ob-26945/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 38, kjer je vpisana politična
stranka Istrski demokratski zbor – Dieta
democratica Istriana, s kratico imena IDZ
– DDI ter s sedežem v Kopru, Kettejeva 1,
vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Giovanni Miglioranza, predsednik stranke.
Št. 2153-55/2006/5
Ob-27098/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 71 vpiše politična stranka
KResnica, s sedežem v Kromberku, Ulica Vinka Vodopivca 28. Znak stranke je
sestavljen iz napisa kresnica, kjer je črka
R dodatno poudarjena ter znaka, ki predstavlja stilizirano kresnico. Uporabljena je
pisava BakerSignet BT. Črki K in R sta napisani z velikimi tiskanimi črkami. Črka R je
nekoliko večja kot ostale in je zelene barve,
vse ostale črke pa so enako visoke in so v
temno modri barvi. Nad zgornjim desnim
vogalom zadnje črke a je znak, sestavljen iz
štirih enakovrednih elementov zelene barve,
v sredini pa se nahaja jedro, ki je rumene
barve. Črka R je enake zelene barve kot
štirje elementi znaka. Preostali napis je temno modre barve.
Kot zastopnik politične stranke KResnica
se v register političnih strank vpiše Aljoša
Humar, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030108.
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Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049-4/2006-14
Ob-26941/06
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se določi kot reprezentativni sindikat za območje države v naslednjih
dejavnostih:
– raziskovanje in razvoj,
– javna uprava in obramba, obvezno socialno zavarovanje,
– izobraževanje,
– zdravstvo in socialno varstvo,
– umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in
druge kulturne dejavnosti.
Št. 02049-5/2006-6
Ob-26942/06
Sindikat delavcev Statističnega urada
Republike Slovenije se določi kot reprezentativni sindikat v poklicu statistik/statističarka.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-13/2006-3
Ob-26940/06
Statut Sindikata podjetja KEFO, Kongresni trg 3, Ljubljana, ki je v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na
podlagi odločbe, št. 028-70/93-04/IO z dne
3. 5. 1993, in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 59 z dnem
3. 5. 1993, se z dnem 20. 9. 2006 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-14/2006-3
Ob-27095/06
Statut Sindikata Društva znanstvenih in
tehniških prevajalcev Slovenije, Petkovškovo nabrežje 57, Ljubljana, ki je v hrambi
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center
na podlagi odločbe, št. 028-46/93-04/IO z
dne 3. 5. 1993, in vpisan v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 36 z dne
3. 5. 1993, se z dnem 22. 9. 2006 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-15/2006-5
Ob-27096/06
Temeljni akt – Pravila Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, Sindikat družbe Nastor d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, se z dnem
23. 8. 2006 hrani pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod
zaporedno številko 145.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-74/2006-6
Ob-26629/06
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 19. 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 Actavis Group hf, Reykjavikurvegi
76-78, 220 Hafnarfjördur, Islandija, in Pliva d.d., Ulica grada Vukovara 49, Zagreb,
Hrvaška, skladna s pravili konkurence in da
ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK s področja
farmacevtske industrije naj bi nastala s pridobitvijo izključnega nadzora družbe Actavis
nad družbo Pliva, s predlagano pridobitvijo
delnic na podlagi prevzemne ponudbe po
hrvaškem zakonu o prevzemih.
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
Št. 306-97/2006-4
Ob-26630/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 18. 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, 37/04; ZPOmK) odločil, da koncentracija družb Pozavarovalnica Sava,
d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, in Kompania e Sigurimeve »Dukagjini« Shoqëru Akcionare Prishtinë,
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, no. 67,
Prishtinë, Kosovo, ni podrejena določbam ZPOmK.
Ker v obravnavani transkaciji prevzeto podjetje ne opravlja dejavnosti na območju Republike Slovenije, zaradi česar
s transakcijo ne bo prišlo do neposrednih
učinkov na konkurenco na tem ozemlju, je
Urad zaključil, da obravnavana transakcija
ni podrejena določilom ZPOmK in je zato
ni presojal.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-26779/06
Družba Via Slovenika d.d. – v likvidaciji,
Jalnova 70, Ljubljana, v skladu s sklepom
skupščine o uvedbi likvidacijskega postopka z dne 16. 8. 2006 in v skladu s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu začetka redne likvidacije v sodni register z dne
11. 9. 2006, poziva vse upnike, da v roku
60 dni od dneva objave tega poziva pisno
prijavijo svoje terjatve do družbe.
ANPE Razvoj in investicije d.o.o.
Likvidacijski upravitelj
Ob-26903/06
Nadzorni svet TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., je dne 19. 9. 2006 dal
soglasje k sklepu uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., o povečanju
osnovnega kapitala z dne 11. 9. 2006.
Na podlagi drugega odstavka 337. člena
ZGD-1 in v skladu z zgoraj navedenim skle-
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pom uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., vabimo obstoječe delničarje
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
da uveljavijo prednostno pravico do nakupa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred
njegovim povečanjem (prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne pravice začne teči 29. 9. 2006 in traja do vključno
13. 10. 2006. Nominalna in emisijska vrednost novih delnic ter način njihovega vpisa
in vplačila so razvidni z zgoraj navedenega
sklepa Uprave.
Dodatne informacije so vam na voljo na
tel. 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-26944/06
Skladno s sklepom skupščine družbe
Iskraemeco, d.d., Kranj, Savska loka 4, z
dne 1. 8. 2006, uprava poziva delničarje
družbe, ki so na dan objave tega poziva
vpisani v knjigo delničarjev, k prednostnemu vpisu in vplačilu 153.000 novih navadnih delnic, z nominalno vrednostjo ene
delnice 10.000 SIT in skupno nominalno
vrednostjo 1.530,000.000 SIT, ki skupaj
z obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti
razred. Vsaka nova delnica daje pravico
do enega glasu na skupščini družbe, sorazmernega dela dobička in sorazmernega
dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske
mase. Dividende se izplačujejo na način,
določen s statutom družbe in sklepom
skupščine o delitvi bilančnega dobička.
Emisijska vrednost ene delnice je 18.000,
emisijska vrednost vseh novih delnic pa
2.754,000.000 SIT.
Prednostno pravico lahko delničarji izkoristijo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, tako da so upravičeni do vpisa
0.6757 nove delnice za vsako 1 delnico,
katere imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 14 dni, šteto
od objave te ponudbe k vpisu in vplačilu
novih delnic.
Nove delnice, ki po zaključku 14 dnevnega roka ne bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati delničarji, ki so se odzvali prvemu pozivu za vpis, in sicer proporcionalno
prvemu vpisu, v roku 5 dni od dne, ko jim
uprava pošlje obvestilo o dodatni možnosti
vpisa. Nove delnice, ki tudi na podlagi prejšnjega odstavka ne bodo vpisane, bosta
lahko vpisala delničarja Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d.,
v roku 5 dni od dne, ko jima uprava pošlje
obvestilo o možnosti vpisa.
Če tudi po poteku zgornjega roka delnice
ne bi bile v celoti vpisane, imajo možnost
delnice vpisovati tudi tretje osebe. O tej možnosti bodo obveščeni z objavo v dnevniku
Delo.
Vpis in vplačilo se izvršita istočasno.
Končni rok za vpis in vplačilo delnic je
dva meseca od dneva objave te ponudbe.
Ponudba se lahko predčasno zaključi, če
so vpisane in vplačane vse ponujene nove
delnice.
Prospekt za izdajo delnic in statut družbe sta dostopna na sedežu izdajatelja in na
vpisnem mestu.
Vpis delnic bo potekal v prostorih Sektorja investicijskega bančništva Nove KBM d.d.
na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5/VI v Mariboru, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Iskraemeco, d.d., Kranj
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Ob-27058/06
Na podlagi 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poslovodstvi prevzemne družbe LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana in prevzete družbe Seča d.o.o. objavljata
obvestilo, da je bila dne 21. 9. 2006 registrskemu sodišču pri Okrožnemu sodišču
v Ljubljani in dne 19. 9. 2006 registrskemu
sodišču pri Okrožnemu sodišču v Kopru predložena pogodba o pripojitvi z dne 24. 8.
2006 prevzete družbe Seča, nepremičnine
in storitve, d.o.o. s sedežem v Portorožu in
naslovom Seča 79, vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Kopru v reg. vl. št.
1/07524/00 k prevzemni družbi LIZ – Inženiring, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in
naslovom Vurnikova ulica 2, vpisani v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani reg.
vl. št. 1/01226/00. Pripojitveno pogodbo je
na svoji seji pregledal nadzorni svet prevzemne družbe LIZ – Inženiring, d.d., Ljubljana
ter edini družbenik prevzete družbe Seča
d.o.o. v funkciji nadzornega sveta, saj družba Seča d.o.o. nima nadzornega sveta.
O soglasju k pripojitvi bo odločal edini
družbenik prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka
586. člena ZGD-1. Vsi delničarji prevzemne
družbe in edini družbenik prevzete družbe
imajo v roku enega meseca od objave tega
obvestila pravico do vpogleda v vse listine,
ki so določene v drugem odstavku 586. člena ZGD-1, na sedežu prevzemne družbe,
vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Družba
mora vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin.
Prevzemna družba je sto odstotni lastnik
oziroma edini družbenik prevzete družbe in
poslovodstvo prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala
skupščina prevzemne družbe. Kolikor bodo
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku enega meseca
od sprejema sklepa edinega družbenika
prevzete družbe o soglasju za pripojitev,
zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev, bo
o soglasju za pripojitev odločala na svoji seji
tudi skupščina prevzemne družbe.
Seča d.o.o.
direktor
LIZ – Inženiring, d.d., Ljubljana
direktor

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-26938/06
Na podlagi prvega odstavka 77. člena in
v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje
družbe, da je Istrabenz, holdinška družba
d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper na
dan 11. 8. 2006 imetnica 291.929, kar predstavlja 8,60% glasovalnih pravic in Medaljon
upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska
ulica 12, Maribor, na dan 11. 8. 2006 imetnica 204.000 delnic, kar predstavlja 6,01%
delež glasovalnih pravic Palome d.d.
Paloma d.d.
predsednica uprave
Mateja Perger, univ. dipl. ekon.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-26643/06
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.
Ob-26902/06
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., je dne 11. 9. 2006 na podlagi
pooblastila iz 4.a člena Statuta zavarovalnice sprejela sklep o povečanju osnovnega
kapitala na podlagi odobrenega kapitala z
izdajo novih delnic za vložke, ki se glasi:
»1. Osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki bo po vpisu zadnje dokapitalizacije znašal 4.708,740.000
SIT, se poveča za 600,000.000 SIT, tako
da bo znašal po povečanju 5.308,740.000
SIT. Povečanje se opravi z izdajo 60.000
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo ene nove delnice 10.000 SIT in
emisijsko vrednostjo te delnice 10.000 SIT.
Najnižji znesek, ki mora biti vplačan ob nakupu delnic, je 600,000.000 SIT.
Delnice se izdajo na podlagi 4.a člena
statuta zavarovalnice, ki pooblašča upravo,
da v roku 5 let od vpisa sklepa o odobrenem
kapitalu v sodni register poveča osnovni kapital zavarovalnice za 1.209,500.000 SIT z
izdajo novih delnic.
1. Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim povečanjem (prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev pravice
je zadnji dan roka za vpis delnic s strani prednostnih upravičencev, določen v tem sklepu.
Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo ponujene v drugem krogu v odkup zainteresiranim
delničarjem zavarovalnice. Delničarji lahko v
drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ne
glede na njihov delež v osnovnem kapitalu
zavarovalnice, pri čemer se bo upoštevalo
pravilo prednosti glede na vrstni red vpisa do
popolnega prevzema vseh izdanih delnic.
2. Povečanje osnovnega kapitala iz 1.
točke tega sklepa se opravi in se nove delnice izdajo na naslednji način in pod naslednjimi pogoji:
– Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
– Vrsta in razred novih delnic.
Nove delnice so navadne imenske delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova delnica
daje njenemu imetniku pravice, določene s
statutom zavarovalnice za druge navadne
že izdane delnice zavarovalnice. Vse delnice tvorijo en razred. Nove delnice so prosto
prenosljive.

– Nominalna vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
– Nominalna vrednost celotne izdaje novih delnic je 600,000.000 SIT.
– Emisijska vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
– Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 600,000.000 SIT.
– Način izdaje novih delnic
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic
v centralni register KDD Centralne Klirinško
depotne družbe, d.d., je pooblaščena uprava zavarovalnice.
– Način izplačila dividende
Dividende na nove delnice se izplačujejo
na način, določen s statutom zavarovalnice
in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri
čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 2006 v višini, ki je
sorazmerna času od njihovega vplačila do
zaključka poslovnega leta.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence se bo začel 29. 9. 2006 in bo
potekal do vključno 13. 10. 2006. Vpis in
vplačilo delnic v drugem krogu se bo začel 16. 10. 2006 in bo potekal do vključno
20. 10. 2006.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane
na račun zavarovalnice pri Abanki Vipi,
d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, št.
05100-8011704885, najkasneje do izteka
roka za vpis teh delnic.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem nadzornega sveta
zavarovalnice podaljša rok za vplačilo delnic
najdlje do 27. 10. 2006.
– Rok za vrnitev vplačila v primeru neizdaje delnic
Če ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo izvršena
vplačila vrnjena v roku 120 dni po izteku
roka za vplačilo delnic.
– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Nove delnice se izročijo v skladu s pravili
KDD Centralne Klirinško depotne družbe,
d.d..
– Odložni pogoj
Ta sklep o povečanju osnovnega kapitala
in izdaji novih delnic stopi v veljavo z dnem
in pod pogojem, da nadzorni svet TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., da soglasje k temu sklepu.
TRIGLAV,
Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
predsednik uprave Gregor Strmčnik
člani uprave:
mag. Ivan Gracar
Simon Vidmar
dr. Danijel Starman

Sklici skupščin
Št. 27/06

Ob-26790/06
Popravek
Besedilo sklica skupščine družbe »Pecivo« pekarstvo in slaščičarstvo d.d. Nova
Gorica, objavljeno v Uradnem listu RS, št.
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96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25496/06, se zaradi napake v dnevu sklica skupščine v prvem
odstavku spremeni in pravilno glasi:
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe »Pecivo d.d.« Nova Gorica, nadzorni
svet in uprava družbe sklicujeta skupščino
družbe »Pecivo« pekarstvo in slaščičarstvo
d.d. Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici,
Rejčeva 26, ki bo v četrtek, 19. oktobra
2006, ob 12. uri v sejni dvorani poslovne
stavbe družbe Pecivo d.d. v Novi Gorici,
Rejčeva 26, z naslednjim dnevnim redom:
Ostalo besedilo sklica ostane nespremenjeno.
Pecivo d.d.
uprava
Silvestra Bizjak
Št. 07/2006

Ob-27068/06
Popravek
V sklicu 13. redne skupščine delničarjev
delniške družbe Medex d.d., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
se dan objave pravilno glasi dne 10. oktobra 2006 in ne v sredo 10. oktobra 2006.
V predlogu sklepa je v 3. točki je namesto objavljenega imena revizijske družbe
UHY Svetovanje d.o.o. iz Ljubljane, pravilen
naziv revizijske družbe: UHY Revizija in
svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.
Uprava Medex d.d.
Ob-27117/06
Popravek
V objavi sklica 11. skupščine družbe Iskra MIS, d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006, Ob-25060/06
se v podtočki 3.1. predloga sklepa k 3. točki
dnevnega reda »iz točke 2.3. tega sklepa«
popravi tako, da se pravilno glasi »iz točke
3.3. tega sklepa«.
Iskra MIS, d.d.
direktor financ,
računovodstva in informatike
Marko Jenko
Ob-26784/06
Na podlagi določbe 38. člena statuta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d. uprava SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., sklicuje
14. sejo skupščine
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
ki bo v petek, dne 3. novembra 2006
ob 11. uri v veliki sejni sobi družbe, v Ljubljani, Gerbičeva 98, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu uprave.
2. Spremembe in dopolnitve statuta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepov:
1. Skupščina SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d. sprejme naslednje spremembe in
dopolnitve statuta SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.:
– spremeni se naslov statuta družbe
tako, da odslej glasi: »Statut SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (prečiščeno besedilo),
– 5. člen statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
»Podatki ali sporočila družbe, za katere
zakon določa dolžnost objave, se objavljajo
v Uradnem listu Republike Slovenija, če zakon ne določa drugače.

Podatki in sporočila družbe, za katere
obveznost objave zanje določa ta Statut,
se objavljajo v dnevnem časopisu, ki ga s
sklepom določi uprava družbe.«
– 6. člen statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
34.811,560.000 SIT. Z dnem uveljavitve EURA bo znašal osnovni kapital
145.266.065,76315 EUR, preračunano
po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR =
239,64 SIT). Osnovni kapital je razdeljen na
994.616 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima
enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
Ob ustanovitvi je osnovni kapital družbe
znašal 42.806,000.000 SIT.
Osnovni kapital družbe je bil večkrat povečan s stvarnimi vložki, ki so bili pred znižanjem osnovnega kapitala vloženi v višini
51.983,600.000 SIT, in sicer:
– dne 11. 12. 1998 so bili na 4. seji skupščine Slovenskih železarn, d.d. (SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.) sprejeti sklepi o
povečanju osnovnega kapitala družbe z:
– novim stvarnim vložkom Elektro Slovenija, d.o.o. Ljubljana v obliki konverzije
terjatev v višini 6.165,800.000 SIT, na podlagi česar je Elektro Slovenija, d.o.o. Ljubljana upravičen od 61.658 delnic s serijskimi
številkami od vključno 428.061 do vključno
489.718,
– novim stvarnim vložkom Republike
Slovenije v obliki konverzije terjatev v višini 4.143,000.000 SIT, na podlagi česar je
Republika Slovenija upravičena do 41.430
delnic s serijskimi številkami od vključno
519.729 do vključno 561.158,
– novim stvarnim vložkom Republike
Slovenije v obliki konverzije terjatev v višini 2.904,500.000 SIT, na podlagi česar je
Republika Slovenija upravičena do 29.045
delnic s serijskimi številkami od vključno
561.159 do vključno 590.203,
– dne 23. 12. 1999 sta bila na 5. seji
skupščine Slovenskih železarn, d.d. sprejeta sklepa o povečanju osnovnega kapitala
družbe z:
– novim stvarnim vložkom Republike
Slovenije v obliki konverzije terjatev v višini
1.500,000.000 SIT, na podlagi česar je Republika Slovenija pridobila 15.000 delnic s
serijskimi številkami od vključno 590.204 do
vključno 620.203,
– novim stvarnim vložkom Republike
Slovenije v obliki konverzije terjatev v višini
768,500.000 SIT, na podlagi česar je Republika Slovenija pridobila 7.685 delnic s
serijskimi številkami od vključno 620.204 do
vključno 627.888,
– dne 23. 11. 2000 je bil na 35. seji nadzornega sveta Slovenskih železar, d.d. sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala, ki
ga je dne 30. 8. 2001 na svoji 7. seji potrdila
tudi skupščina Slovenskih železar, d.d., in
sicer z:
– stvarnim vložkom Slovenskih železnic, d.d. s konverzijo terjatev z uporabo
instituta odobrenega kapitala za znesek
233,800.000 SIT, na podlagi česar so Slovenske železnice, d.d. pridobile 2.338 delnic
s serijskimi številkami od vključno 627.889
do vključno 630.226,
– dne 20. 12. 2001 je bil na 2. seji nadzornega sveta Slovenskih železarn, d.d., kar
je bilo dne 30. 8. 2002 tudi potrjeno na 8.
seji skupščine družbe, sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
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z uporabo instituta odobrenega kapitala s
strani naslednjih družb:
– Stanovanjsko podjetje Ravne, d.o.o.
je s cesijo terjatve do družbe SŽ-Stroji in
tehnološka oprema, d.o.o. na Slovenske železarne, d.d. v višini 41,100.000 SIT pridobilo 411 delnic,
– Stanovanjsko podjetje Ravne, d.o.o.
je s cesijo terjatve do NKBM, d.d. na Slovenske železarne, d.d. v višini 90,000.000 SIT
pridobilo 900 delnic,
– Meting-ŽJ, d.o.o. je s cesijo terjatev
do SŽ-Acroni, d.o.o. na Slovenske železarne, d.d. v višini 276,700.000 SIT pridobil
2.767 delnic,
– Meting-ŽJ, d.o.o. je s konverzijo terjatve v višini 241,700.000 SIT pridobil 2.417
delnic,
– dne 15. 2. 2002 je bil na 3. seji nadzornega sveta Slovenskih železarn, d.d.
sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom Republike Slovenije v obliki konverzije terjatev v višini
1.720,900.000 SIT z uporabo instituta odobrenega kapitala, na podlagi česar je Republika Slovenija pridobila 17.209 delnic, ta
sklep pa je potrdila skupščina družbe na 8.
seji dne 30. 8. 2002,
– dne 28. 7. 2004 je skupščina družbe
Slovenske železarne, d.d. na svoji 10. seji
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki Republike Slovenije v obliki konverzije terjatev
v skupni višini 33.897,600.000 SIT, na podlagi česar je Republika Slovenija pridobila
338.976 delnic, in sicer gre za konverzijo:
– terjatev iz naslova prevzema
obveznosti za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn v višini
32.58,916.671,62 SIT,
– terjatev iz naslova prevzema obveznosti za kredit, najet pri LBS Bank New
York v višini 863,187.362,50 SIT,
– terjatev iz naslova prevzema obveznosti za neplačane davke družbe Jeklo
Štore, d.o.o., ki so bili preneseni na SŽMetal Ravne, d.o.o. v višini 452,595.081,22
SIT,
– znesek 99.115,34, ki predstavlja
razliko med višino terjatve in vplačanim
stvarnim vložkom Republike Slovenije, za
katerega se zagotovijo in izdajo nove delnice, se šteje kot kapitalska rezerva.
Pred znižanjem je osnovni kapital znašal
99.461,600.000 SIT. Znižanje osnovnega
kapitala je bilo izvedeno na poenostavljen
način zaradi pokrivanja izgub tekočega in
preteklih let v višini 60.000,000.000 SIT in
zaradi prenosa zneska 4.650,040.000 SIT v
kapitalske rezerve, tako da osnovni kapital
po znižanju znaša 34.811,560.000 SIT.«
– 7. člen statuta se črta.
– 8. člen statuta, ki postane sedaj 7. člen,
se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Delnice družbe so v skladu s 182. členom ZGD-1 izražene v nematerializirani
obliki.
Obliko in vsebino začasnic, užitnic, dividendnih obveznic, konvertibilnih obveznic in
delniških nakupnih opcij določi uprava.«
– 9. člen statuta, ki postane sedaj 8. člen,
se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Delnice se prenašajo prosto, v nematerializirani obliki s preknjižbo pri KDD.
Delniško knjigo za družbo vodi KDD.«
– 12. člen statuta, ki postane sedaj 11.
člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Pravico delničarjem do obveščenosti
zagotavlja uprava.
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Uprava mora dajati delničarjem na skupščini v zvezi s presojo predmeta dnevnega reda zanesljive informacije o zadevah
družbe. Če delničarju niso dane zahtevane
informacije, lahko le-ta zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog zavrnitve, vnese
v zapisnik.
Če je delničarju dana informacija izven
zasedanja skupščine, jo je treba dati tudi
drugim delničarjem na njihovo zahtevo, tudi
če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.«
– spremeni se naslov podpoglavja v
»Povečanje osnovnega kapitala«
– v 13. členu statuta, ki postane sedaj
12. člen, se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:
»Osnovni kapital se z novimi vložki lahko
poveča samo z izdajo novih delnic.
Število delnic se poveča sorazmerno s
povečanjem osnovnega kapitala.«
– 14. člen statuta, ki postane sedaj 13.
člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Dotedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
družbe. To prednostno pravico lahko izključi samo skupščina z najmanj ¾ večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
hkrati s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala.
Uprava družbe mora najkasneje v 14
dneh od sklepa skupščine o povečanju
osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z
objavo v dnevnem časopisu ali na drug običajen način povabiti dotedanje delničarje k
vpisu in vplačilu novih delnic.
Dotedanji delničarji imajo pravico novo
izdane delnice vpisati v 30 dneh, če s sklepom o izdaji novih delnic ni določeno drugače.«
– prvi odstavek 15. člena statuta, ki postane sedaj 1. odstavek 14. člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Prednostno pravico uresničuje delničar
s pisno izjavo, ki jo mora poslati upravi družbe v roku, določenim s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala.«
– 2. odstavek 17. člena statuta, ki postane sedaj 2. odstavek 16. člen, se spremeni
tako, da sedaj glasi:
»Uprava je pooblaščena za izdajo vrednostnih papirjev oziroma pravic iz prejšnjega odstavka za obdobje petih let od dneva
vpisa prečiščenega besedila statuta v sodni
register. Obliko in vsebino vrednostnih papirjev določi uprava.«
– prvi in drugi odstavek 18. člena statuta, ki postaneta sedaj prvi in drugi odstavek 17. člena, se spremenita tako, da sedaj
glasita:
»Uprava je pooblaščena, da v soglasju z
nadzornim svetom v petih letih od vpisa prečiščenega besedila statuta v sodni register
poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic
za denarne ali stvarne vložke. Povečanje
osnovnega kapitala sme znašati največ polovico osnovnega kapitala, ki obstaja v času
vpisa prečiščenega besedila statuta v sodni
register.
Po petih letih od vpisa prečiščenega besedila statuta v sodni register lahko skupščina z najmanj ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sprejme sklep
o odobrenem kapitalu še za nadaljnjih pet
let po vpisu prečiščenega besedila statuta
v sodni register.«
– 19. člen statuta, ki postane sedaj 18.
člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
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»Skupščina lahko z navadno večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, vendar šele po tem,
ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje
poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.«
– 20. člen statuta, ki postane sedaj 19.
člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Skupščina lahko z najmanj ¾ večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
sklene, da se osnovni kapital zmanjša, in
sicer z združevanjem delnic.«
– drugi odstavek 21. člena statuta, ki postane sedaj drugi odstavek 20. člena, se
spremeni tako, da sedaj glasi:
»Zmanjšanje po prejšnjem odstavku je
dopustno, če:
– ne obstajajo ali se prej sprostijo rezerve iz dobička ter kapitalske rezerve, razen zakonske in kapitalske rezerve iz 1. do
3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD,
katerih vsota je enaka 10% ali v statutu
določenem višjem odstotku po zmanjšanju
preostalega osnovnega kapitala, in
– čisti dobiček poslovnega leta ter preneseni dobiček ne obstaja več.«
– 23. člen statuta, ki postane sedaj 22.
člen, se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
»Predsednik in člani uprave so lahko
imenovani za mandatno obdobje največ 5
let in so po poteku mandata lahko ponovno
imenovani.«
– 24. člen statuta, ki postane sedaj 23.
člen, se dopolni z novim tretjim odstavkom,
ki glasi:
»Uprava lahko za podpisovanje notarskih listin in sklepanje posameznih poslov
pooblasti posameznega člana uprave, več
članov uprave skupaj ali tretjo osebo kot
pooblaščenca.«
– 27. člen statuta, ki postane sedaj 26.
člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Uprava ima vse pristojnosti, ki ji pripadajo na podlagi določil veljavnih predpisov.«
– 28. člen statuta, ki postane sedaj 27.
člen se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Uprava družbe podeljuje prokuro.«
– drugi in tretji odstavek 29. člena statuta, ki postaneta sedaj drugi in tretji odstavek 28. člena se spremenita tako, da sedaj
glasita:
»Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je uprava lahko
udeležena na delu bilančnega dobička, ki se
lahko izplača tudi v obliki delnic.
Nadzorni svet sklepa tudi o nagradi predsedniku in članom uprave za primer doseganja dobrih poslovnih rezultatov ali drugih
primerih, če se tako odloči. Kriteriji za podelitev nagrade, in višina nagrade, se določijo
s pogodbo o zaposlitvi s predsednikom oziroma člani uprave.«
– 31. člen statuta, ki postane sedaj 30.
člen, se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Predsednik nadzornega sveta ima tudi
druge pristojnosti, ki se določijo s poslovnikom o delu nadzornega sveta.«
– 33. člen statuta, ki postane sedaj 32.
člen, se črta drugi odstavek.
– 34. člen statuta, ki postane sedaj 33.
člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Člani nadzornega sveta so za udeležbo
na posamezni seji nadzornega sveta upravičeni do sejnine.
Člani nadzornega sveta so upravičeni
tudi do povračila potnih stroškov in drugih

razumnih stroškov za prihod in udeležbo
na seji, ob vsakokratni predložitvi pisnega
zahtevka in predložitvi ustrezne dokumentacije.
Skupščina lahko sklepa tudi o nagradah
članom nadzornega sveta za dobro izvrševanje njihovih dolžnosti, ali udeležbi na
dobičku oziroma drugih izplačilih, ki se lahko
izplačajo tudi v delnicah.«
– 36. člen statuta, ki postane sedaj 35.
člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali preko svojih zakonitih
zastopnikov ali preko pooblaščencev.
Delničarji morajo svojo prisotnost na
skupščini pisno prijaviti vsaj 3 delovne dni
pred datumom zasedanja skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila shraniti na sedežu družbe vsaj
3 delovne dni pred datum zasedanja skupščine.«
– 37. člen statuta, ki postane sedaj 36.
člen, se dopolni tako, da sedaj glasi:
»Skupščina sklepa o:
– uporabi bilančnega dobička,
– letnem poročilu družbe, če je nadzorni
svet sprejem letnega poročila zavrnil,
– konsolidiranem letnem poročilu skupine Sij – Slovenska industrija jekla, če je nadzorni svet sprejem konsolidiranega letnega
poročila zavrnil,
– podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
– izvolitvi in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– spremembah statuta,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje
kapitala,
– prenehanje družbe,
– statusnih spremembah (spojitev, pripojitev),
– imenovanju revizorja,
– plačilu in udeležbi na dobičku članom
nadzornega sveta in uprave,
– plačilu nagrad in udeležbi zaposlenih
v dobičku skladno z zakonom in statutom,
pri čemer se lahko nagrada ali udeležba v
dobičku zaposlenim izplačata tudi v obliki
delnic
– odobritvi delniškega opcijskega programa.«
– Skupščina sprejme sklep, da se besedilo 39. člena statuta, ki postane sedaj 38.
člen spremeni tako, da sedaj glasi:
»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta
ali na zahtevo delničarjev družbe, katerih
skupni deleži dosegajo vsaj 1/20 osnovnega
kapitala družbe. V pisni zahtevi manjšinskih
delničarjev za sklic skupščine mora biti obrazložen in utemeljen namen in razlog za
sklic, s predložitvijo ustreznega gradiva.«
– 40. člen statuta, ki postane sedaj 39.
člen, se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred dnem, predvidenim za sejo.
Sklic se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa se objavi tudi v
dnevnem časopisu, ki ga s sklepom določi
uprava družbe.
Dnevni red zasedanja skupščine se v
sklicu objavi skupaj s predlogom sklepov
in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na
skupščini.«
– 43.a, 43.b, 43.c, in 44. člen statuta
se preštevilčijo v 42., 43. 44. in 45. člen
statuta.
– treti odstavek 49. člena statuta se spremeni tako, da sedaj glasi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
»Splošne akte in njihove spremembe
sprejema uprava.«
– 50. člen statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
»Z dnem pričetka veljavnosti tega prečiščenega besedila statuta preneha veljati
statut družbe, sprejet na 11. seji skupščine
z dne 21. decembra 2004.«
2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d.
3. 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 osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave, pri čemer se razlika pri zaokroževanju 1,27 SIT prenese v dobro kapitalskih rezerv.
3. Pooblastilo upravi SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. Za nakup lastnih delnic
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo, da lahko v
imenu družbe in za račun družbe kupi lastne
delnice, katerih delež ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic mora biti
nakupna cena najmanj 20.000 SIT in največ
50.000 SIT za delnico.
Pri odsvojitvi lastnih delnic mora biti prodajna cena delnice višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice le
za naslednje namene:
– da se uporabijo za nagrajevanje uprave SIJ – Slovenske industrije jekla, d.d. in/ali
udeležbo v bilančnem dobičku v skladu z
28. členom Statuta,
– da se ponudijo v odkup delavcem družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in/ali
delavcem družb skupine SIJ - Slovenska
industrija jekla ali zato
– da se umaknejo.
To pooblastilo upravi velja 18 mesecev
od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščina pooblašča upravo, da lastne
delnice, ki ne bodo uporabljene za namen iz
prve ali druge alinee četrtega odstavka tega
sklepa, umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je mag. Petru
Puhanu zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 31. julij 2006 prenehala funkcija člana nadzornega sveta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d. in sprejme
sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa
za nadomestnega člana nadzornega sveta
družbe izvoli dr. Božidar Brudar, kateremu
mandat traja do 20. 7. 2009.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pisna gradiva o katerih bo odločala skupščina, z utemeljitvami, so delničarjem na
vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva 98, in sicer od 9. do 13.
ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica seje skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je objavljeno tudi na spletnih
straneh SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
(www.sij.si).
Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali poobla-

ščenci delničarjev, ki se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti do vključno
ponedeljka, 30. oktobra 2006 in istočasno
tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu
družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija Jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Št. 1088
Ob-26803/06
Na podlagi točke 7.3. Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta
40, 2360 Radlje ob Dravi, uprava delniške
družbe sklicuje
12. skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo v petek, dne 3. 11. 2006, ob 16. uri
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Uvedba kosovnih delnic.
5. Sprememba statuta zaradi uvedbe
kosovnih delnic in uskladitve z Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1).
6. Pooblastilo nadzornemu svetu za preračun osnovnega kapitala v evre, izdelavo
čistopisa statuta, ter priglasitev spremembe
v sodni register.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta za 12. skupščino GP Radlje d.d.
K tč. 1. – Skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih _____% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana.
K tč. 2. – Izvoli se predsednik skupščine,
Mirko Petrič, za preštevalki glasov pa Monika Topler in Božidara Bobovnik. Skupščini
prisostvuje tudi povabljena notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.
K tč. 3. – Sprejme se predlagani dnevni
red.
K tč.4. – V družbi Gradbeno podjetje Radlje d.d. se uvedejo kosovne delnice; sedanje število 51.806 navadnih delnic družbe se
nadomesti z 51.806 kosovnimi delnicami.
K tč. 5. – Zaradi uskladitve statuta z
uvedbo kosovnih delnic in z ZGD-1 skupščina delničarjev sprejme naslednje spremembe Statuta:
Spremenijo se 4.1., 4.4., 4.5. in 4.6. točka Statuta, tako da se glasijo:
»4.1. Osnovni kapital v višini 207,224.000
SIT je razdeljen na 51.806 navadnih kosovnih delnic prve serije, na ime, s serijskimi
številkami od 1-51.806.
4.4. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
v osnovnem kapitalu se določa glede na
število izdanih kosovnih delnic.
4.5. Vsaka delnica zagotavlja glasovalno
pravico.
4.6. Delnice se vodijo v KDD.«
V točki, 4.12 se beseda nominalna nadomesti z besedo pripadajočo, tako, da se
sedaj ta točka glasi:
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»4.12 Skupščina lahko z navadno večino
sklene, da se osnovni kapital družbe poveča
iz drugih rezerv, iz dobička oziroma bilančnega dobička družbe. Sklep o povečanju
osnovnega kapitala iz drugih rezerv iz dobička temelji na revidirani zadnji letni bilanci
stanja. S povečanjem osnovnega kapitala
po tej točki se lahko poveča pripadajoča
vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove
delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem
nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu družbe.«
Nomotehnično se uredi 9.1. točka statuta
tako, da se glasi:
»9.1. Družba sme pridobivati lastne delnice za namene določene od prve do tretje
alinee prvega odstavka 247. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1). Lahko jih
pridobi tudi na podlagi pooblastila skupščine
za nakup lastnih delnic, ki velja 18 mesecev
in določa najvišjo in najnižjo prodajno ceno,
kakor tudi delež teh delnic. Takšna pridobitev lastnih delnic je dovoljena le, če družba
oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi
zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali
statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo
uporabljati za plačilo delničarjem in, če je za
delnice plačan celotni emisijski znesek.
Skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alinee prvega
odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), ne sme skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati vrednosti 10% osnovnega kapitala.«
K tč. 6. – Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe
evra kot nacionalne valute, opravi preračun
v 4.1. točki statuta določenega osnovnega
kapitala iz SIT v EUR, po uradnem tečaju
zamenjave, ki znaša za 1 EUR 239,640 SIT,
izdela čistopis statuta in priglasi spremembe
statuta v sodni register.
Spremembe in dopolnitve statuta oziroma vso gradivo za skupščino s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40,
2360 Radlje ob Dravi, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v enem
tednu po objavi tega sklica v tajništvu uprave Gradbenega podjetja Radlje d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev, predsednik nadzornega sveta ter njegov namestnik.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci najkasneje v roku 5 dni pred
zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor družbe,
zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
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skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava: Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-26939/06
Na podlagi 30. člena Statuta delniške
družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka,
Hafnerjevo nas. 125, uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
delničarjev delniške družbe Kroj d.d.,
Škofja Loka,
ki bo v torek, 7. 11. 2006 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Hafnerjevo nas.
125, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Majda Šparovec,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Olga Rant in Sandra Košnik.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Erika Braniselj.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju družbe v letu 2005 in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornem svetu
za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina je seznanjena z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2005.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe Kroj d.d., Škofja
Loka, za poslovno leto 2005.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2005 ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.
Popolno gradivo za skupščino bo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Škofji
Loki, Hafnerjevo nas. 125, vsak delovni dan
po objavi sklica skupščine, od 10. do 12.
ure. Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno napovejo na sedežu družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega
kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 14. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Kroj modna konfekcija d.d., Škofja Loka
uprava družbe
Bojan Langerholc
Ob-26971/06
Uprava delniške družbe R-HOLDING, d.d.,
Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skupščino
družbe R-HOLDING, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 6. 11. 2006 ob 11. uri
na sedežu družbe Dunajska cesta 9 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in člane komisije za preštevanje glasov, po predlogu uprave.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
2.1 Delnice manjšinskih delničarjev se
prenesejo na glavnega delničarja, družbo
KS2 NALOŽBE, upravljanje naložb, d.d.,
Dunajska 9, Ljubljana, v skladu s 384. členom ZGD-1.
2.2 Za delnice, ki bodo prenesene na
glavnega delničarja, bo glavni delničar manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino v višini 1.000 SIT za vsako preneseno
delnico v treh mesecih od dneva vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani kot lastniki delnic najkasneje
deset dni pred skupščino v delniški knjigi,
ki se vodi pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki pisno najavijo svojo udeležbo
najkasneje tri dni pred skupščino. Najava je
pravočasna, če jo družba na sedežu družbe
prejme najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Morebitna pooblastila za udeležbo in glasovanje
morajo biti pisna. Pooblastilo mora biti predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.
Udeleženci skupščine se izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo za skupščino, ki obsega utemeljene predloge sklepov, letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo
glavnega delničarja in revizijsko poročilo, je
delničarjem dostopno na sedežu družbe od
objave tega sklica dalje, na sedežu družbe,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro, po
predhodni najavi.
R-HOLDING, d.d.
uprava družbe
Ob-27059/06
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Merx Gostinstvo in turizem d.d.,
Ljubljanska 39, Celje, in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava sklicuje
izredno skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 6. novembra 2006
ob 13. uri, na sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Zdenko Podlesnik, za preštevalki glasov se
imenujeta Alja Beccari in Teja Mali.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Fink iz Celja.
2. Odprodaja nepremičnine.
Predlog sklepa:
2.1. Razveljavi se sklep sprejet pod točko tretjič dnevnega reda skupščine družbe
z dne 14. 7. 2006.
2.2. Proda se nepremičnina poslovni prostori št. 2, ki se nahaja v poslovnem objektu

na naslovu Ul. bratov Vošnjakov št. 1 v Celju, stoječem na parc. št. 1053/6, 1056/3,
1056/4, 1056/5, 1056/6, 1056/7, 1711/15,
1711/18, vse k.o. Sp. Hudinja, ki je vpisan v
vlož. št. E 13 k.o. Sp. Hudinja, v B-III listu,
po obvestilu GURS OGU Celje z dne 24. 2.
2006, z ident. št. dela stavbe 1074 1372 2
v izmeri 600,10 m2 nestanovanjska raba, v
stavbi na naslovu Ulica bratov Vošnjakov
1, Celje, po ceni 115,000.000 SIT ali več,
ob pridobitvi predhodnega soglasja predsednika nadzornega sveta družbe za podpis
pogodbe o odsvojitvi nepremičnine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39, vse delovne dni od dne objave do
dne zasedanja skupščine, med 9. in 12. uro.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničar ali njegov pooblaščenec ali zastopnik vsaj tri dni pred skupščino pisno napove udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci morajo skupaj z napovedjo
udeležbe upravi družbe posredovati pisno
pooblastilo.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od dne objave sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. na dan roka prijave na
skupščini.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred uradnim začetkom zasedanja skupščine, zaradi evidence in prevzema glasovnic. V primeru, da ob
napovedani uri skupščina ne bo sklepčna,
se ta prestavi na 13.30 in se opravi ne glede
na število prisotnih delničarjev.
Merx Gostinstvo in turizem d.d.
Ob-27061/06
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Delfi, upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Vošnjakova 8a, in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
6. skupščino
delniške družbe Delfi, upravljanje
naložb d. d., Ljubljana, Vošnjakova 8a,
Ljubljana,
ki bo 3. 11. 2006 ob 12. uri, v prostorih
poslovne stavbe SCT d.d. na Vošnjakovi 8a
v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu uprave in nadzornega sveta.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2005, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2005.
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Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
se bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2005
znaša 40,695.877,16 SIT in je sestavljena iz
čistega dobička za poslovno leto 2005 v znesku 23,677.556,75 SIT in prenesene čiste izgube iz preteklih let v znesku 64,373.433,91
SIT, pokrije v naslednjih letih.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu v skladu s členom 282/a
ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2005.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe Delfi d.d. v besedilu, kot so navedene v predlogu.
3.2. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic družbe, tako da se vsaka
delnica z nominalno vrednostjo 5.000 SIT
nadomesti z eno kosovno delnico. S tem se
sedanjih 262.540 navadnih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 5.000 SIT na delnico
nadomesti z 262.540 navadnimi imenskimi
kosovnimi delnicami.
3.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča nadzorni svet družbe,
da z dnem uvedbe evra v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih in
druge znesek v tolarjih preračuna v evre po
uradnem tečaju zamenjave in skladno s tem
uskladi besedilo statuta ter sprejme čistopis
statuta družbe.
4. Seznanitev skupščine o pridobivanju
lastnih delnic in pooblastilo upravi za nakup
lastnih delnic.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Skupščina delničarjev se seznani s
poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic.
Skupščina v skladu z drugo alinejo 247.
člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji
presoji s sklepom lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje
ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od
družbe Delfi d.d. odvisne družbe, družbe, v
katerih ima Delfi d.d. večinski delež oziroma
za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.
5. Imenovanje novega člana in nagrada
članom nadzornega sveta.
Namesto dosedanjega člana nadzornega
sveta Renata Strojka, ki je podal odstopno
izjavo, skupščina imenuje novega člana.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa nadzornega sveta skupščina delničarjev za novega člana nadzornega sveta imenuje Sulejmana Kumaliča, in sicer za čas do izteka
mandata ostalih dveh članov.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača
sejnine v letu 2005 v skupnem bruto znesku
na 500 EUR predsedniku in 300 EUR članom nadzornega sveta za vsako sejo.
6. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2006 revizijsko
družbo UHY, revizija in svetovanje d.o.o.,
Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Gradivo

Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s predlogom sprememb in dopolnitev
statuta, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Vošnjakova 8/a, in sicer od dneva sklica naprej vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo
vsi delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine in ki so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi
družbe. Pooblaščenci so dolžni prijavi priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo
in glasovanje na skupščini. Število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi
v njegovi lasti deset dni pred zasedanjem
skupščine.
Delfi, d.d.
uprava
mag. Klemen Grebenšek
Ob-27120/06
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe GZL-GS, d.d., uprava – direktor
družbe sklicuje
3. redno sejo skupščine
delniške družbe GZL-GS, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 6. novembra
2006, ob 14. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva ulica 16.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev delniške družbe GZL-GS,
d.d., da imenuje naslednji delovni telesi
skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Franc Novak,
– za preštevalca glasov se imenujeta Tadej Durnik in Dragica Perne.
Seji prisostvuje vabljena notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe GZL-GS, d.d. za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani s
poročilom nadzornega sveta o pregledu in
preveritvi letnega poročila družbe GZL-GS,
d.d.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog uprave in nadzornega sveta, da bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2005, znašal
18,593.698,72 SIT, ostaja nerazporejen in
se bo o njegovi uporabi odločalo v prihodnjih letih.
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2005.
5. Sprememba dejavnosti, uvedba kosovnih delnic in spremembe Statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
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10.200 Pridobivanje rjavega premoga in
lignita
10.201 Pridobivanje železove rude
13.200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
5.2 Družba uvede kosovne delnice, tako
da se ena delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
5.3 Sprejmejo se spremembe Statuta po
prilogi št. 1, ki je sestavni del tega sklepa.
5.4 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetimi sklepi izdela čistopis
Statuta družbe, s katerim njegovo besedilo uskladi z veljavno sprejetimi odločitvami
skupščine.
6. Preračun osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra, preračuna v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni Statut.
7. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina pooblašča
upravo, da po določilih osme alinee, 1. točke, 247. člena ZGD-1 v roku 18 mesecev
pridobi do 10.000 lastnih navadnih imenskih
kosovnih delnic, pod naslednjimi pogoji:
– najnižja in najvišja nakupna cena delnice ne sme biti nižja od 800 SIT in ne višja
od knjigovodske vrednosti delnice na dan
nakupa;
– družba izvede plačilo za delnice takoj
po prenosu delnic na družbo;
– družba izvede plačilo na transakcijski
račun delničarjev;
– delničar je dolžan na svoje stroške prenesti delnice na družbo v roku 5 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
Lastne delnice sme uporabiti za naslednje namene:
– za izplačilo nagrade upravi, nadzornemu svetu ali zaposlenim,
– lahko jih ponudi v odkup delavcem
družbe ali z njo povezani družbi,
– za umik delnic z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
8. Odpoklic in volitve članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi sprememb statuta glede števila
in sestave nadzornega sveta, se na predlog
nadzornega sveta z dnem vpisa sprememb
statuta v sodni register predčasno odpokliče:
– Emir Kurbegović,
– Kristijana A. Kontarščak,
– Franc Novak,
– Barbara Uhlir.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register se za nova člana nadzornega sveta,
predstavnika kapitala izvolita:
– Miroslav Kmetec, dipl. inž. geo. in
– Zvonko Likar, univ. dipl. inž. grad.
Skupščina se seznani s sklepom sveta
delavcev GZL-GS, d.d., o odpoklicu svojih
članov nadzornega sveta – predstavnikov
delavcev:
– Alojzija Hrgota in
– Miroslava Markoviča
ter izvolitvijo Miroslava Markoviča za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev
za nov mandat.
9. Imenovanje revizorja.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje
Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo, Letno poročilo družbe GZL-GS,
gradbeništvo, sanacije, d.d., za leto 2005
skupaj s poročilom nadzornega sveta za
skupščino in predlog sprememb Statuta je
delničarjem na vpogled vsak delavnik od
10. do 13. ure, od objave sklica do dneva
zasedanja skupščine, v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe.
Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence prosimo, da pridejo na skupščino
vsaj 15 minut pred predvidenim začetkom
seje skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih preštevalcih
glasov.
GZL-GS, d.d.
uprava – direktor
Roman Sladič, univ. dipl. inž. rud.

Nasprotni predlog
Ob-26972/06
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d.,
Šentjur, objavlja naslednje nasprotne predloge, ki je na podlagi 300. člena ZGD-1 podal delničar Mercata, d.d., Ljubljana v zvezi
s predlogi sklepov za redno sejo skupščine
družbe, ki bo 10. 10. 2006 in katere sklic je
bil objavljen v Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9.
2006:
– k tretjemu odstavku točke a) dnevnega reda delničar Mercata, d.d., Ljubljana,
predlaga nasprotni predlog z naslednjo vsebino:
»Skupščina članom nadzornega sveta
in upravi družbe ne podeli razrešnice za
poslovno leto 2005.«
– k točki 3.1. dnevnega reda delničar
Mercata, d.d., Ljubljana, predlaga nasprotni
predlog z naslednjo vsebino:
»3.1. Sprememba sklepa skupščine delničarjev družbe, ki je bil sprejet pod 8. točko
dnevnega reda na skupščini 19. 11. 2003:
– revizija poslovanja se izvede za leta
2000, 2001 in 2002.«
– k točki 3.2. dnevnega reda delničar
Mercata, d.d., Ljubljana, predlaga nasprotni
predlog z naslednjo vsebino:
»3.2. Sklep o delitvi bilančnega dobička, ki ga je sprejela skupščina delničarjev
družbe na skupščini 30. avgusta 2005 se
ne razveljavi.«
– k točki 5.1. dnevnega reda delničar
Mercata, d.d., Ljubljana, predlaga nasprotni
predlog z naslednjo vsebino:
»Na podlagi pisnih odstopnih izjav z dne
10. 10. 2006 se razreši člane nadzornega
sveta Tomaža Gradiška, Bernardo Pintar ter
Nado Kranjc.
Skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta:
– Tomaža Urbasa,
– Dominika Suliča in
– Maksa Rožmana
za naslednje mandatno obdobje.«
Gruda – Jurmes d.d.
direktor Aleš Kandorfer
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Zavarovanja
SV 979/06
Ob-27419/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 979/06, DK
67/06 z dne 25. 9. 2006, je bil posamezni
del stavbe, ident. št. 1959-4992-73 (dvosobno stanovanje v izmeri 71,67 m2, v osmem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Ljubljanska cesta 84 v Domžalah, ki stoji na
parc. št. 3850/5, 3850/10, 3873/2 in 3873/4,
vse k.o. Domžale), last zastavitelja Roberta
Kavčiča, Koper, Bernetičeva ulica 16, zastavljen v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, 1520 Ljubljana, Trg republike 2,
zaradi zavarovanja terjatve v višini 106.632
EUR s pp.
SV 980/06
Ob-27420/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 980/06, DK 68/06
z dne 25. 9. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 14 v izmeri 62,15 m2, v 3. nadstropju
večstanovanjskega objekta na naslovu Miklošičeva ulica 1E, 1230 Domžale, ki leži na
parc. št. 4022/2, 4022/3 in 4022/4, vse k.o.
Domžale, s pripadajočim kletnim prostorom
in sorazmernim deležem na skupnih delih
in napravah navedenega večstanovanjskega
objekta, last zastaviteljice Neže Pirš Šolinc,
Radomlje, Prešernova cesta 27A, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, 1520 Ljubljana, Trg republike 2,
zaradi zavarovanja terjatve v višini 46.000
EUR s pp.
SV 1254/06
Ob-27421/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1254/06 z dne 21. 9.
2006, je bila nepremičnina – del št. 1 v okviru
stavbe, vpisane v kataster stavb pod št. 43, v
skupni izmeri 130,70 m2, kar v naravi predstavlja pisarno št. 136, v izmeri 24,57 m2, pisarno
št. 137, v izmeri 16,38 m2, pisarno št. 138,
v izmeri 28,66 m2, pisarno št. 139, v izmeri
17,96 m2, pisarno št. 140 v izmeri 22,03 m2
in hodnik št. 048 delno, stoječe na parcelni številki 2531/23, katastrska občina Tezno,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 12. 2000, sklenjene med Slovensko
razvojno družbo d.d. – kot prodajalcem in
M.Trade, trgovsko podjetje Gornja Radgona
d.o.o. – kot kupcem in aneksa št. 1 k prodajni
pogodbi z dne 19. 12. 2000, sestavljenega
dne 11. 9. 2006, zastavljena v korist banke
– upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43,
9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 140.000 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor
+ 2% letno, trenutno 5,625% in vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z
uveljavljanjem vračila terjatve ter z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo 30. 9. 2026.
SV 742/06
Ob-27422/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 742/06, je bilo stanovanje
št. 11, ki se nahaja v I. etaži stanovanjske
stavbe na naslovu Finžgarjeva 4, Lesce, ležeče na parc. št. 505/8, z ident. oznako stavbe 7.ES, ki je pripisana pri vl. št. 1658 k.o.
Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici, katerega lastnika sta zastavite-

lja Bajramović Zahir in Bajramović Bajrama,
oba Jelovška c. 14, Bohinjska Bistrica, vsak
v deležu do 1/2, v izmeri 49,38 m2 in obsega:
sobo, kuhinjo, kopalnico z EC, predsobo in
klet oziroma drvarnico, skupaj s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napravah s pripadajočim zemljiščem, zastavljen v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, enotna identifikacijska
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 81.180 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp.
SV 813/06
Ob-27423/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-813/06 z dne 22. 9. 2006, je
bilo enosobno stanovanje v izmeri 44,20 m2,
v sedmi etaži na Goriški cesti 41 v Velenju,
stoječi na parceli št. 3327/8 k.o. Velenje, last
Fak Ksenije, roj. 1. 7. 1980, Cesta Františka
Foita 04, 3320 Velenje, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
27.050 EUR s pripadki.
SV 937/2006
Ob-27424/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter
iz Škofje Loke, opr. št. SV 937/2006 z dne
26. 9. 2006, je enosobno stanovanje št. 16,
v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Deteljica 1, Tržič, stoječe na parc. št.
235/6 k.o. Bistrica, v izmeri 35,98 m2 in obsega sobo v izmeri 14,58 m2, kuhinjo v izmeri
13,80 m2, kopalnico z WC v izmeri 3,40 m2,
predsobo v izmeri 2,50 m2 ter klet v izmeri
1,70 m2, s pripadajočim deležem na skupnih
delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, last zastaviteljice Simone Kutnjak, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 9. 2006, sklenjene s Heleno Bešter kot
prodajalko in Simono Kutnjak kot kupovalko,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 33.137,86 CHF s pp.
SV 1504/06
Ob-27425/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1504/06 z dne 26. 9. 2006, je dvosobno stanovanje številka 1, v skupni izmeri
63,50 m2, v pritličju stanovanjskega objekta
na naslovu Kriška ulica 18, Kranj, ki stoji
na parcelni številki 549/4, vpisani pri vložku
št. 438 k.o. Breg ob Savi, last zastaviteljev
Milene in Milana Križaja, oba stan. Kališka
ulica 18, Kranj, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene dne 15. 4. 1993, s prodajalko Občino Kranj, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14,
Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska
številka 1870718, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 48.000 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in
pribitka v višini 3,35%, z odplačilom kredita v
240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo dne 1. 11. 2006,
zadnja pa dne 1. 10. 2026.
SV 987/06
Ob-27426/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 987/06 z dne 25. 9. 2006,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 1 v izmeri
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47,02 m2, v kleti večstanovanjske stavbe na
naslovu Černetova ulica 1/b, Ljubljana, na
parceli št. 606/1, k.o. Spodnja Šiška, vpisani
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, pod vložno št. 1144, k.o. Spodnja Šiška,
ki je last zastaviteljice Mojce Zajc, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 14. 9. 2006. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 87.900 EUR s pripadki.
SV 1005/06
Ob-27427/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1005/06 z dne 27. 9.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3 v
prvem nadstropju, v izmeri 63,95 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom
Vogelna ulica 4, 1000 Ljubljana, stoječi na
parceli št. 20/4, parc. št. 22/7 in parc. št.
23/2, k.o. Trnovsko predmestje, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je
last zastaviteljice Borc Metode, Vogelna
ulica 4, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 2. 2003, sklenjene s prodajalcem Mahmutovič Huseinom iz Ljubljane.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta
117, 1000 Ljubljana, matična št. 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
96.099,81 CHF s pripadki«
SV 940/2006
Ob-27432/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 940/2006 z
dne 26. 9. 2006, je enosobno stanovanje št.
6 v skupni izmeri 45 m2, v prvem nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Kidričeva
cesta 47 v Kranju, stoječega na parc. št.
893/3 k.o. Kranj, s pripadajočim sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču k
tej stavbi, last dolžnice – zastaviteljice Saše
Naglič, Mlaka 7, Tržič, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 4. 9. 2006 s prodajalko Marijano Vertovšek, zastavljeno v
korist Abanke Vipa d.d. s sedežem Slovenska cesta 58, Ljubljana, z matično številko
5026024, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,100.000SIT s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
Os-27275/06
Popravek
V objavi zaključka stečajnega postopka
nad dolžnikom Kmetijsko gozdarska zadruga Gabrovka z.o.o., Gabrovka 7, Gabrovka,
St 25/95 se doda stavek: Dolžnik se po
pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz
sodnega registra.
Uredništvo
St 3/2006
Os-26644/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/2006 sklep z dne 14. 9. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
MEPA, Trgovina na debelo, Metličar Alojz

s.p., Pohorska 4, Celje – v stečaju (mat. št.:
1336126, ID št. za DDV: 81447604) se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MEPA, Trgovina
na debelo, Metličar Alojz s.p., Pohorska 4,
Celje – v stečaju (mat. št.: 1336126, ID št.
za DDV: 81447604), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
St 23/2006
Os-26645/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2006 sklep z dne 15. 9. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Mauer, gradbeništvo, trgovina, storitve,
d.o.o., Gosposvetska ulica 3, Celje – v
stečaju (matična številka: 2056828, ID št.
za DDV: 35041595), se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mauer, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o., Gosposvetska ulica 3, Celje – v stečaju (matična številka: 2056828, ID št. za DDV: 35041595),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2006
St 25/2006
Os-26646/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/2006 sklep z dne 14. 9. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Clarion gostinstvo, trgovina, storitve in pro
izvodnja d.o.o., Stanetova 14, Celje – v
stečaju (matična številka: 5753970, ID št.
za DDV: 72798084), se zaključi v skladu z
določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Clarion gostinstvo, trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.,
Stanetova 14, Celje – v stečaju (matična
številka: 5753970, ID št. za DDV: 72798084)
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2006
St 157/2004
Os-26647/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 157/2004 sklep z dne 15. 9.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Gradbeništvo in gostinstvo Azra Kapetan
Mauer s.p., Stanetova ulica 16/a, Celje
(matična številka: 1336479, ID št. za DDV:
SI94138087), se zaključi, v skladu z določili169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gradbeništvo in
gostinstvo Azra Kapetan Mauer s.p., Stanetova ulica 16/a, Celje (matična številka:
1336479, ID št. za DDV: SI94138087) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2006
St 31/2006
Os-26648/06
To sodišče na podlagi 101. in 102. člena
ZPPSL objavlja sledeči oklic:
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Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča,
opr. št. St 31/2006 z dne 15. 9. 2006 se nad
dolžnikom Proteapak pakiranje in trgovina
d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper,
matična številka 5909520, začne stečajni
postopek. Poleg dolžnikove firme se dodata
besedici »v stečaju«.
Za stečajnega upravitelja se določi Samo
Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazili prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 12.
2006 ob 9. uri, v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2006
St 20/2006
Os-26649/06
To sodišče je s sklepom St 20/2006 dne
18. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ačkun Adela s.p., Ul. Metoda
Mikuža 20, Ljubljana, naslov dejavnosti
Cesta 1. maja 68, Hrastnik, matična številka
1065378, šifra dejavnosti 80.422, ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 18. 9. 2006
Ppn 75/2006
Os-26650/06
To sodišče je s sklepom z dne 14. 9.
2006 pod opr. št. Ppn 75/2006 zaradi umika
predloga za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom Daemobil d.o.o.,
Celovška 182, Ljubljana postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2006
St 272/2004
Os-26651/06
To sodišče je s sklepom St 272/2004 dne
8. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom TKM Records d.o.o. – v stečaju, Na stavbah 2, Litija.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2006
St 14/2006
Os-26652/06
To sodišče je s sklepom St 14/2006 dne
14. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Paradox d.o.o. – v stečaju, Cesta zmage 35b, Zagorje ob Savi.
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
St 210/2005
Os-26653/06
To sodišče je s sklepom St 210/2005
dne 15. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Anton d.o.o. Puhova
7, Ljubljana.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
St 54/1991
Os-26654/06
To sodišče je s sklepom St 54/1991 dne
15. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra Videomatika p.o. – v stečaju, Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
68.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
St 84/2005
Os-26655/06
Stečajnega upravitelja Borisa Kastivnika
se z dnem 4. 9. 2006 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi zoper
družbo Aconet d.o.o., družba za trgovino,
storitve in založništvo d.o.o., Dogoška
cesta 61, Maribor – v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2006
St 92/2003
Os-26656/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Planinski dom in posredništvo Anton
Jagodič s.p., Pod Urbanom 8/a, Kamnica,
v stečaju, se zaključi, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2006
St 77/2006
Os-26657/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 77/2006 z dne 15. 9. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Levin, podjetje za avtomobilsko dejavnost in trgovino d.o.o., Ptujska c. 176,
Maribor ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
– SVIT, svetovanje in trgovina d.o.o., Trg
svobode 26, Slovenska Bistrica,
– MOTOR JET d.o.o., Ptujska c. 176,
Maribor,
– INTEGRA d.o.o., podjetje za avtomobilsko dejavnost trgovino uvoz in izvoz, Ptujska 176, Maribor,
– Nova Motolegenda d.o.o., Zaloška c.
171, Ljubljana,
– delavski zaupnik Majda Kovač, Markovičeva 17, Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Štefan Rola, Zg. Korena 8, Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. 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 za pravne osebe št.:
01100-845008806, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
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obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2006
St 145/2004
Os-26658/06
Stečajnega upravitelja Zemljarič Gorazda se razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi zoper stečajnega
dolžnika Virma, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o., Brunšvik 67,
Rače, v stečaju, ki se je vodil pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. St 145/2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2006
St 76/2004
Os-26659/06
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Horvat Janko s.p., Yuman projektiranje, posredovanje in izvajanje del v
gradbeništvu, Glavni trg 17/b, Maribor – v
stečaju, voden pri tem sodišču pod opr. št.
St 76/2004, se bo II. narok za preizkus terjatev vršil dne 10. 10. 2006, ob 14. uri, v sobi
220/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2006
St 70/2006
Os-26660/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 70/2006 dne 14. 9. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Finomehanika Šober, Romi Šober Lebe s.p., Orožnova 3, sedaj Nasipna 69b, Maribor.
Šifra dejavnosti: 33.200, matična številka: 545653, davčna številka: 74527053.
Odslej firma glasi Finomehanika Šober,
Romi Šober Lebe s.p., Orožnova 3, sedaj
Nasipna 69b, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% 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 za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
4. 12. 2006 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 14. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2006
St 44/2006
Os-26661/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 44/2006 dne 15. 9. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Dokan
Trade podjetje za trgovino, storitve, pro
izvodnjo in gradbeništvo d.o.o., Grajska
c. 6, Orehova vas.

Šifra dejavnosti: 52.463, matična številka: 1415581, davčna številka: 58231161.
Odslej firma glasi Dokan Trade podjetje
za trgovino, storitve, proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o., Grajska c. 6, Orehova vas
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 za pravne
osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna
številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
4. 12. 2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2006
St 12/2006
Os-26662/06
To sodišče je dne 19. 9. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 12/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Gorin, Trgovina in storitve, d.o.o. Kidričeva 19, Nova
Gorica, davčna številka 14134713, matična
številka 5418461, vložna številka 10125100,
šifra dejavnosti 51.900 (Dr. trg. na debelo).
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-8450083641, sklic na št.
11 42218-7110006-1206. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 12. 2006 ob 9. uri v sobi 310/III tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2006
St 12/1997
Os-26663/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika FIT, Finančni inženiring
in trgovina, d.o.o., Pod Gabrijelom 2/G,
Nova Gorica – v stečaju, sklenilo:
Stečajnega upravitelja mag. Milana Torkarja iz Tolmina, Prekomorskih brigad 14,
se odstavi.
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Za stečajno upraviteljico v tej zadevi se
določi Ksenijo Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2006
St 35/2005
Os-26664/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Konel, Storitve, razvoj in
proizvodnja, d.o.o., Vojkova 10, Idrija – v
stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2006
St 26/2005
Os-26665/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Servis - Trgovina Gorazd Čehovin, s.p., Gradnikove
brigade 23, 5271 Vipava, dne 9. 11. 2006
ob 8.30 v razpravni dvorani št. 119/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2006
St 13/2006
Os-26666/06
To sodišče je dne 19. 9. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 13/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika I.E.G. Inženiring, elektroinštalacije d.o.o. Šempeter
pri Gorici, Na hribu 17, Šempeter pri Gorici, matična številka 5612195, šifra dejavnosti 45.310.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-1306. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 12. 2006 ob 8.30, v sobi 119/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2006
St 11/2006
Os-26793/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2006 z dne 31. 8. 2006 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Iskraemeco,
merjenje in upravljanje energije, d.d., Savska loka 4, Kranj, matična št.: 5045193,

šifra dejavnosti: 3320, sprejeto na naroku
dne 31. 8. 2006.
Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in znesku ugotovljenih terjatev ter
zneski za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.
Terjatve upnikov so bile razvrščene glede na način poplačila v pet razredov:
razred A – terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov po 60/2 členu ZPPSL, katerih
položaj se tudi po potrditvi načrta finančne
reorganizacije ne spremeni;
razred B – terjatve navadnih upnikov,
katerim dolžnik ponuja 80% poplačilo terjatev v štirih enakih letnih obrokih, v roku
4 let po pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi, brez obresti za obdobje
od začetka postopka prisilne poravnave do
dneva poplačila. Prvi obrok zapade v plačilo
na prvo obletnico pravnomočnosti prisilne
poravnave;
razred C – terjatve upnikov iz naslova
kreditov, ki so pristali na drugačno poplačilo,
v daljšem roku kot to predvideva zakon, in
sicer na 100% poplačilo terjatev v roku 8 let
po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi, z dvoletnim moratorijem na glavnico in z letno obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor (za terjatve v SIT in EURO ter
drugih valutah) oziroma Libor (za terjatve v
USD), povečan za 1,2% od začetka postopka prisilne poravnave do dneva poplačila.
Obresti, ki se natečejo v času od začetka
postopka prisilne poravnave do pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave,
se obračunavajo mesečno in se po stanju
na dan pravnomočnosti sklepa pripišejo
glavnici.
Glavnica terjatev upnikov na dan začetka
postopka prisilne poravnave in obresti od
dneva začetka postopka do dneva pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave se poplača v 12 enakih polletnih obrokih.
Prvi obrok zapade ob zaključku drugega
leta po pravnomočnosti prisilne poravnave.
Obresti se, od dneva pravnomočnosti prisilne poravnave obračunavajo mesečno ter
zapadejo v plačilo vsakih šest mesecev;
razred D – terjatve zaposlenih po 60/2
členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava nima pravnega učinka in se analogno
160/2 členu ZPPSL obravnavajo kot stroški
postopka;
razred E – terjatve upnikov iz obojestransko odplačnih pogodb, kjer niti upnik
niti dolžnik še nista v celoti izpolnila svoje
obveznosti in morata stranki izpolniti svojo
pogodbeno obveznost tako kot se glasi.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 15. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 9. 2006
St 69/2005
Os-26794/06
To sodišče je s sklepom St 69/2005 dne
19. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gaia Globalni inženiring družba za projektiranje, gradnjo in opremo
objektov d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2006
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St 160/2005
Os-26796/06
To sodišče je s sklepom St 160/2005 dne
15. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tana Trans d.o.o., Pijava Gorica, Nova pot 8, Škofljica, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
St 226/2003
Os-26797/06
To sodišče je s sklepom St 226/2003 dne
19. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Omega Line d.o.o., Ljubljana
- Črnuče, Brnčičeva 5 - 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 19. 9. 2006
St 23/2003
Os-26798/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Hranilno kreditna služba Panonka
Murska Sobota n.sol.o., Kocljeva ulica
16, Murska Sobota – v stečaju, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 2006
St 66/2006
Os-26801/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2006 sklep z dne 21. 9. 2006:
To sodišče je dne 29. 8. 2006 ob 15.50,
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Paton
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
Obrtniška cesta 13, Zreče, ki ga je podal
po odvetniški pisarni Cmok & Praznik o.p.
- d.n.o., Prešernova 23, Celje, z dne 29. 8.
2006 in je dne 21. 9. 2006 ob 10. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Paton pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Obrtnika
cesta 13, Zreče (matična številka: 1253182,
ID št. za DDV: SI59235438).
Odslej se firma glasi: Paton proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., Obrtniška cesta
13, Zreče (matična številka: 1253182, ID št.
za DDV: SI59235438) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
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dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na TRR 01100-8450084902 (sklic na št.
11-42153-7110006-00660606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. decembra 2006 ob 9.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 21. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2006
St 56/2006
Os-26906/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 56/2006 sklep z dne 21. 9. 2006:
I. To sodišče je dne 26. 7. 2006 ob 9.34
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: PMC Komisijska prodaja vozil, posredništvo in
gostinstvo Silva Petek s.p., Štajerska vas
5, Loče pri Poljčanah, z dne 26. 7. 2006 in
je dne 21. 9. 2006 ob 11. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: PMC Komisijska
prodaja vozil, posredništvo in gostinstvo
Silva Petek s.p., Štajerska vas 5, Loče pri
Poljčanah (matična številka: 1280473, ID št.
za DDV: 11027886).
Odslej se firma glasi: PMC Komisijska
prodaja vozil, posredništvo in gostinstvo
Silva Petek s.p., Štajerska vas 5, Loče pri
Poljčanah (matična številka: 1280473, ID št.
za DDV: 11027886) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00560606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. decembra 2006 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 21. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2006
St 41/2006
Os-26909/06
V stečajni zadevi nad dolžnikom: Brigita
Žaberl s.p., Kocbekova cesta 31, Ljubečna, opr. št. St 41/2006, se I. narok za preizkus terjatev, razpisan za dne 22. novembra
2006 ob 9. uri, soba št. 236/II prekliče in
razpiše nov I. narok za preizkus terjatev, ki
bo dne 29. novembra 2006 ob 9. uri na sobi
št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2006
St 37/2006
Os-26920/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2006 sklep z dne 21. 9. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
L.M.V. Trgovsko in storitveno podjetje,
Celje d.o.o., Šmarjeta 8a, Celje, oziroma pravilno 3211 Škofja vas – v stečaju
(matična številka: 5318483, ID št. za DDV:
SI22996451) se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski 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: L.M.V. Trgovsko
in storitveno podjetje, Celje d.o.o., Šmarjeta
8a, Celje, oziroma pravilno 3211 Škofja vas
– v stečaju (matična številka: 5318483, ID
št. za DDV: SI22996451) iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2006
St 43/2006
Os-26929/06
V stečajni zadevi nad dolžnikom: ZT Formator, zunanja trgovina in intelektualne
storitve d.o.o., Cankarjeva 1, Celje, opr.
št. St 43/2006, se I. narok za preizkus terjatev, razpisan za dne 22. novembra 2006
ob 8.30, soba št. 236/II prekliče in razpiše
nov I. narok za preizkus terjatev, ki bo dne
29. novembra 2006 ob 8.30 v sobi št. 236/II.
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2006
St 55/2006
Os-26932/06
V stečajni zadevi nad dolžnikom: Agencija »Lotos« Anita Krajnčan s.p., Mariborska 86, Celje, opr. št. St 55/2006, se I.
narok za preizkus terjatev, razpisan za dne
22. novembra 2006 ob 9.30, soba št. 236/II
prekliče in razpiše nov I. narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 29. novembra 2006 ob
9.30 na sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2006
St 3/2006
Os-26946/06
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 3/2006 z dne 20. 9.
2006 ustavilo postopek za prisilno poravnavo in po uradni dolžnosti začelo stečajni postopek nad dolžnikom Sadjarska zadruga
Posavja z.o.o., Arnova sela 34, Artiče.
2. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Tomaž Kos s.p.

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica o
začetku stečajnega postopka. Terjatve, ki so
bile prijavljene na oklic za začetek postopka
prisilne poravnave, se štejejo za prijavljene
tudi v tem postopku.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 12. 2006 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II. nadstropje tukajšnjega sodišča, CKŽ
12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 9. 2006
St 151/2006
Os-26947/06
To sodišče je s sklepom St 151/2006 dne
21. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ledona podjetje za trgovanje,
d.o.o., Videm - Dobrepolje, Podgorica 25,
matična številka: 1126342, vložna številka:
12908300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina 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. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2006
St 22/2006
Os-26948/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Nizke in rudarske gradnje d.d., Iztokova 30, Maribor, dne 17. 11.
2006 ob 13. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2006
St 32/2006
Os-26949/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Laran, podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Klemenčičeva 18, Maribor – v
stečaju, se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 49/2006
Os-26950/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Flocvet, družba za proizvodnjo in
trgovino d.o.o., Fram 43, Fram – v stečaju, se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžni briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2006
St 25/2005
Os-26951/06
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Avto - Gama, Podjetje za
remont, servis in trgovino Lemerje d.o.o.,
Lemerje 30, matična številka 5344140, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 9. 2006
St 27/2005
Os-26952/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Naša vas, družba za razvoj trženja v
turizmu d.o.o., Moščanci 68 – v stečaju
(matična številka 1563114, davčna številka
44290241), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 2006
St 12/2006
Os-27099/06
1. Stečajni postopek nad dolžnikom RM
Video, podjetje za video filme, informatiko, trgovino in poslovne storitve, d.o.o.
– v stečaju, Jesenice, Titova 22, Jesenice, se zaključi, ker ni premoženja.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 9. 2006
St 194/2004
Os-27100/06
To sodišče je s sklepom St 194/2004 dne
20. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Micom Productions d.o.o., Brodišče 30, Trzin – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2006
St 19/2006
Os-27101/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2006 z dne 21. 9. 2006 zaradi neplačila predujma za stroške postopka ustavilo
postopek prisilne poravnave nad podjetjem
Integra, podjetje za avtomobilsko dejavnost, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 176.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2006
St 27/96
Os-27103/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta
v stečajni zadevi TAM Konsignacija d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Ptujska 184, dne
10. 11. 2006 v sobi št. 253 ob 9. uri narok
za preizkus terjatve in narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.

Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2006
St 20/2006
Os-27104/06
1. Z dnem 21. 9. 2006 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TM,
Prevozništvo Murska Sobota d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 6, Murska Sobota
(davčna številka 67688403, matična številka
5532337).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100206.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 18. 12. 2006 ob 9. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 21. 9. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 9. 2006
St 19/2006
Os-27105/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Frizerstvo »Katja« Patricia
Kološa s.p., Cankova 31/b, matična št.
1293338000, davčna št. 42915040, se iz
razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 9. 2006
St 35/2002
Os-27107/06
To sodišče je v stečajnem postopku zoper dolžnika PST Solkan, Izdelava in vzdrževanje kovinskih konstrukcij in njihovih delov na terenu, Ilija Ilievski, s.p., v
stečaju, Kidričeva ul. 19, Nova Gorica, v
stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajna upraviteljica predložila 14. 9.
2006 z datumom 13. 9. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 6. 11. 2006 ob
8.30 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
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Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 9. 2006

Izvršbe
In 2005/00023
Os-25196/06
Izvršitelj Franko Slavec je dne 15. 11.
2005 ob 10. uri, v izvršilni zadevi In 05/23,
Okrajnega sodišča v Kopru, zaradi izterjave
21,987.272 SIT s pp, za upnika Milic Pietra
in Pintarič Milic Patricijo, oba Borgho Grotta 10, Zgonik, Italija, ki nista pristopila ter
dolžnikov Car Loreno, Zustavičeva 2, Izola
in Car Zorana, Krpanova 11a, Koper, oba
prisotna, opravil rubež nepremičnine, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora na Beblerjevi ulici 1/a, v
Centru za Gradom v Kopru, v pritličju objekta C, v izmeri 41 m2, ki sestoji iz prodajnega
prostora v pritličju ter toaletnega prostora
in delovnega prostora v kleti, z dostopom
iz pritličja.
In 05/01269
Os-25797/06
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 8. 3. 2006, s pričetkom ob
14.20, v zadevi In 05/01269, Okrajnega sodišča Maribor, zoper dolžnika Brahima Hadžaja, Meljska cesta 59, Maribor, za upnico
Zavarovalnico Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, v kraju Meljska cesta
59, Maribor, ob prisotnosti Milana Glažarja – izvršitelja, opravil rubež nepremičnine,
stanovanja št. 59, Meljska c. 59, Maribor, v
izmeri 55,36 m2, številka katastrske občine
655, katastrska občina Melje.
In 65/2006
Os-26135/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 65/06 z dne
13. 3. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Podružnica Ptuj, Novi trg 1, Ptuj, zoper dolžnike 1. Rajka Bela d.o.o., Zabovci 85, Markovci, 2. Rajka Bela, Zabovci 85, Markovci
in 3. Angelo Bela, Zabovci 85, Markovci,
zaradi izterjave 145,381.225,65 SIT s pp,
po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, E – apartma z oznako A.M.1,
(kvadrature 43,05 m2), ki se nahaja v traktu
A aparthotela Pohorje, k.o. Hočko Pohorje,
parc. št. 70, katere lastnik do celote je prvi
dolžnik.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 9. 2006
In 2006/00201
Os-25197/06
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 26. 6.
2006, opr. št. In 2006/201, je bil dne 30. 8.
2006 opravljen v korist Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, rubež stanovanja št. 5, v I. nadstropju,
v stanovanjski hiši na naslovu Rudarjevo 5,
Črna na Koroškem, last dolžnice Marjane
Barta, Jacova ul. 65, Maribor, do celote.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2006
In 100/06
Os-25208/06
Na podlagi sklepa opr. št. In 100/06 z
dne 22. 6. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 8, v
večstanovanjski hiši Nasipi 4, ki ni vpisano
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v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika Duh Antona, Nasipi 4, Trbovlje, zarubljeno v korist
upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, zaradi izterjave 68.934,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 8. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5067/2005
Os-25207/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
14. 4. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Pušnik Bernarde, Strmca 2, Laško, ki jo zastopa odvetnik mag. Igor Karlovšek iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 8. 1995, za garsonjero št.
23, v IV. nadstropju stanovanjskega objekta
Celje, Pucova 1, v izmeri 26,58 m2, s kletjo
št. 23 v izmeri 1,73 m2, vpisano pri podvložku št. 2436/24, k.o. Ostrožno, sklenjene med
Tovarno konfekcijskih in športnih izdelkov
Toper p.o. v stečaju, Celje, ki jo zastopa stečajna upraviteljica Podlesnik Ingrid, kot prodajalcem in Bračun Ravnak Sonjo, Zagaj 27,
Ponikva, kot kupcem. Pogodba je po izjavi
predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Bernarde
Pušnik, Strmca 2, Laško.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 8. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na Franca, Poletiči 11 A, Gračišče, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
8. 6. 2006 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 2861/3, njiva v izmeri
32 m2, k.o. Kubed, pri kateri je predlagatelj
z mero verjetnosti izkazal lastninsko pravico svojega pravnega prednika, pokojnega
Josipa Franca, pok. Ivana, Poletiči 30, roj.
2. 3. 1879.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 2861/3, k.o. Kubed, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 7. 2006

Dn 3484/2006
Os-23571/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Marjana Markežiča, Markova 75, Koper, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige dne
17. 7. 2006 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcele št. 1694/8, vinograd
v izmeri 957 m2, parc. št. 1705/100, gozd,
v izmeri 1338 m2, parc. št. 1735/27, gozd,
v izmeri 1320 m2, vse k.o. Topolovec, pri
katerih je predlagatelj Marjan Markežič, roj.
29. 12. 1929, z mero verjetnosti izkazal lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičninah parc.
št. 1694/8, 1705/10 in 1735/27, vse k.o. Topolovec, se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 7. 2006

Dn 3280/2006
Os-25200/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Mihaela Šegule, Nazorjev trg 3, Koper,
ki ga zastopa odv. Rok Munih iz Kopra,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 7. 7.
2006 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer: pogodbe
o dosmrtnem preživljanju, sklenjene med
Batista Pačnik Ano, roj. 22. 6. 1917, EMŠO
2206917505017 ter Jožefom Pačnikom, roj.
9. 2. 1917, EMŠO 0902917500146, kot preživljancema in Mihaelom Šegulo, roj. 2. 7.
1946, EMŠO 0207946180703, kot preživljalcem, v navzočnosti prič Rojc Ane, roj. 12. 1.
1942 in Rojc Viktora, roj. 23. 10. 1938, ki
zadeva prenos lastninske pravice po smrti
preživljancev na nepremičnini - stanovanju
št. 3, v izmeri 43,58 m2, v stanovanjski hiši
v Kopru, Nazorjev trg 3, ki stoji na parc. št.
63, vpisani v vl. št. 911, k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zgoraj povzete zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana
v podvložku št. 911/6, ident. št. 6.E, stanovanje v izmeri 50,74 m2, v stanovanjski hiši
v Kopru, Nazorjev trg 3, stoječi na parcli št.
63, k.o. Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podalgi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine ter izpiskov iz matične knjige
umrlih za Batista Pačnik Ano in Pačnik Jožefa, v korist imetnika Mihaela Šegula, Nazorjev trg 3, Koper, EMŠO 0207946180703,
do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku št. 911/6, ident. št. 6.E,
stanovanje ter klet v skupni izmeri 50,74 m2,
v stanovanjski hiši v Kopru, Nazorjev trg 3,
stoječi na parceli parc. št. 63, k.o. Koper,
last Pačnik Jožeta in Batista Pačnik Ane,
oba Nazorjev trg 3, Koper, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 7. 2006

Dn 2742/2006
Os-23572/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Silva-

Dn 940/2006
Os-25201/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlaga-

teljice Maje Marinšek, Bernetičeva 14, Koper, ki jo zastopa odv. Janja Luin iz Kopra,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 23. 2.
2006 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer soinvestitorske pogoje Ž-A/7-5 z dne 20. 6. 1985, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Koper, kot investitorjem in
Viljemom Fabijančičem ter Marinšek Majo,
kot soinvestitorjema, za graditev stanovanjskih objektov v območju A in B1 stanovanjske soseske Žusterna III v Kopru in s tem
zagotovitvijo dvosobnega stanovanja (29 B),
št. 9/1 v izmeri 55,8 m2, v objektu, s kletjo in
parkirnim prostorom v parkirni hiši.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katero vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana v podvložku
št. 4409/9, ident. št. 9.E, stanovanje v izmeri
57,60 m2, v večstanovanjski hiši v Kopru,
Bernetičeva ulica 14, stoječe na parc. št.
239/44, k.o. Semedela, last Mestne občine
Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim in priznanju lastninske
pravice z dne 23. 6. 2005, sklenjeni med
Mestno občino Koper in Marinšek Majo ter
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe ŽA/7-5 z dne 20. 6. 1985, v korist imetnice
Maje Marinšek, EMŠO 3011959505279,
Bernetičeva ulica 14, Koper, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani
v podvložku št. 4409/9, ident. št. 9.E, stanovanje v izmeri 57,60 m2, v večstanovanjski
hiši v Kopru, Bernetičeva ulica 14, stoječe na
parc. št. 239/44, k.o. Semedela, last Mestne
občine Koper, se poziva, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2006
Dn 3985/2006
Os-26239/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev 1. Zvezdane Miklus Lovec, Vena Pilona
18, Koper in 2. Borisa Miklusa, Vena Pilona
18, Koper, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 22. 8. 2006 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, primernih za vpis lastninske pravice, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe št. SO/49/P-1
z dne 21. 4. 1976, sklenjene med SGP Gorica n.sol.o. Nova Gorica, kot prodajalcem
in Jožetom Malnarjem ter Ivanko Malnar,
oba Semedela 10, Koper, kot kupcema, za
trisobno stanovanje 1T, v izmeri 75,48 m2,
v IV. nadstropju, z zapadno lego, v stanovanjski stavbi SO 49, stolpnica št. 4, Kare II,
Ulica Za gradom, k.o. Semedela,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Jožetom Malnarjem, roj 2. 6. 1937 ter Ivanko
Malnar, roj. 5. 12. 1945, oba Vena Pilona 18,
Koper, kot prodajalcema in Zvezdo Lovec
Miklus, roj. 9. 2. 1954 ter Borisom Miklusom,
roj. 2. 6. 1953, oba Ulica IX. korpusa 22,
Izola, za trisobno stanovanje z oznako 1T, v
izmeri 75,48 m2, v IV. nadstropju, z zapadno
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lego, v stanovanjski stavbi SO 49, stoplnica
št. 4, Kare II, v Kopru, Ulica Za gradom, k.o.
Semedela.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako 21.E, v podvložku št.
3560/21, k.o. Semedela, v naravi stanovanje v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, Ulica Vena Pilona 18, Koper, v izmeri
75,48 m2 ter klet v izmeri 1,48 m2, skupaj v
izmeri 76,96 m2.
Pri zgoraj opisani nepremičnini se zahteva
vknjižba lastninske pravice na podlagi sklepa
o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
in sicer kupoprodajne pogodbe št. SO/49-P-1
z dne 21. 4. 1976, kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 3. 1990, dodatka k kupoprodajni
pogodbi z dne 30. 3. 1990, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim št.
13/06 z dne 19. 5. 2006 ter zgodovinskega
izpiska iz sodnega registra, opr. št. III Rsrg
2874/2006 z dne 21. 8. 2006, v korist Zvezdane Miklus Lovec, EMŠO 0902954505085,
Vena Pilona 18, Koper, do deleža 1/2 in Borisa Miklusa, EMŠO 0206953501209, Vena
Pilona 18, Koper, do deleža 1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani
v odvložku z identifikacijsko oznako 21.E,
v podvložku št. 3560/21, k.o. Semedela, v
naravi stanovanje v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, Ulica Vena Pilona 18, Koper,
v izmeri 75,48 m2 ter klet v izmeri 1,48 m2,
skupaj v izmeri 76,96 m2, last SGP Koper
d.d., Obrtniška 30, Koper, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 9. 2006
Dn 8899/2004
Os-25585/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ernesta Nikla, Fram
186, Fram, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 11, vpisanem v z.k. podvl.
št. 1691/145, k.o. Spodnje Radvanje, dne
14. 7. 2006, pod opr. št. Dn 8899/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 17. 11. 1992, sklenjene med Milanom
Krambergerjem, Borova vas 15, Maribor in
Miloradom Mitrovićem, Letonjeva ul. 8, Maribor, s katero je Milorad Mitrović dobil stanovanje št. 11, v IV. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Borova vas 15, parc. št.
162/1, vl. št. 1024, k.o. Zgornje Radvanje,
v zameno za svoje stanovanje in s katero je
Milan Kramberger dovolil vknjižbo lastninske
pravice na njegovo ime za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2006
Dn 447/2005
Os-25586/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,

Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, vl. št. 259, k.o. Studenci, dne
26. 5. 2006, pod opr. št. Dn 447/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 12-1/JR-LA z dne
14. 6. 1969, o prodaji nepremičnine - stanovanjska hiša, stoječa na parc. št. 1347/1,
vl. št. 259 - dvosobno stanovanje v Leningrajski ul. 36 in 36 a, sklenjeni med Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor,
Industrijska ul. 13, kot kupcem in Adolfom
Jankom ter Pepco Janko, Leningrajska ul.
36, Maribor, kot prodajalcema in s katero
sta slednja dovolila vpis lastninske pravice
na ime kupca;
– dodatka h kupni pogodbi št. 12-1/JR-LA:
z dne 14. 6. 1969, z dne 24. 10. 1973, sklenjenega med Občino Maribor in Podjetjem za
visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska
u. 13 ter Adolfom Jankom in Pepco Janko,
Leningrajska ul. 36, Maribor, po katerem je
PVG Stavbar porušeno enosobno stanovanje, last Občine Maribor, nadomestil z dvosobnim stanovanjem v Mariboru, Leningrajska ul. 36, katerega je po kupni pogodbi z
dne 14. 6. 1969, odkupil od Adolfa in Pepce
Janko, in ki obsega idealnih 12/60 stanovanjske hiše na navedenem naslovu, ter po
katerem je v sporazumu z Adolfom in Pepco
Janko dovolil pri vl. št. 259, k.o. Studenci, pri
z.k. telesu II, last zakoncev Janko, vsakega
do 6/60, vknjižbo družbene lastnine in vpis
imetnika pravice uporabe Občine Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2006
Dn 7490/2002
Os-25587/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dominike Štabuc Starčevič, Cankarjeva 4,
Maribor, ki jo zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova 12, Maribor, po dir. Borisu Faninu, univ. dipl. prav., za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 18, vpisanem v
z.k. podvl. št. 1648/18, k.o. Maribor Grad,
dne 21. 6. 2006, pod opr. št. Dn 7490/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 03-2844/14 z dne 26. 11. 1970, o prodaji
trisobnega stanovanja št. 18, v IV.-V. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru,
Cankarjeva ul. 4, parc. št. 15, k.o. Grajski
Marof, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Maribor, Grajska ul. 7/I, Maribor, kot
prodajalcem in ndl. Dominiko Stabuc, ki jo
zastopa oče Mirko Stabuc, Cankarjeva ul. 4,
Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2006
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Dn 13785/2005
Os-25588/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasne Kac, Trg Dušana Kvedra 10, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
35, vpisanem v z.k. podvl. št. 1718/70, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 26. 6. 2006, pod
opr. št. Dn 13785/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 1478/91 z dne
21. 12. 1991, o prodaji stanovanja št. 35, v
V. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Ljubljanska 86 b, parc. št. 175, k.o. Spodnje
Radvanje, sklenjene med Občino Maribor,
kot prodajalcem in Košir Rudolfom, Ljubljanska 86 b, Maribor, kot kupcem in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2006
Dn 15357/2005
Os-25589/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Simerl, Mejna ul. 57, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 21, vpisanem v z.k. podvl. št. 3220/21, k.o. Pobrežje,
dne 3. 7. 2006, pod opr. št. Dn 15357/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 413/93 z
dne 16. 9. 1993, o prodaji stanovanja št.
21, v stanovanjski hiši v Mariboru, Mejna
ul. 57, parc. št. 3153/1, vl. št. 2351, k.o. Pobrežje, sklenjene med Turistično gostinskim
podjetjem Pohorje p.o., Heroja Šlandra 10,
Maribor, kot prodajalcem in Marijo Simerl,
Mejna 57, Maribor, in s katero je prodajalec
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2006
Dn 2508/2006
Os-25590/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Šter, Ilirska ul. 9, Celje, za vknjižbo lastninske pravice na poslovnem prostoru št.
1, vpisanem v z.k. podvl. št. 1384/1, k.o. Maribor Grad, dne 21. 7. 2006, pod opr. št. Dn
2508/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe o sofinanciranju prenove in rekonstrukcije poslovnega prostora št.
5-2/4-Ž10 z dne 31. 8. 1990 in njenega dodatka z dne 10. 9. 1991, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Maribora p.o. Maribor,
Slovenska ul. 40, kot investitorjem in Dijano
Lekić, Glavni trg 4, Maribor, kot sofinancerjem, s katero si je soinvestitor (sofinancer)
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na podlagi sodelovanja pri sanaciji in rekonstrukciji zagotovil poslovni prostor št. 1
pritličju stanovanjsko poslovnega objekta na
Židovski 10 v Mariboru, parc. št. 1962, k.o.
Maribor Grad in s katero je investitor dovolil
vpis lastninske pravice na ime Lekić Dijana
za ta poslovni prostor.
Pozivajo se vi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 136/2006
Os-25593/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Nelly Robežnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Lidije Marsič, Popetre 7, Gračišče, ki jo zastopa Rok Munih, odvetnik
v Kopru, zoper toženo stranko Ivana Ražmana, neznanega prebivališča, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto. 1,100.000
SIT), o predlogu za postavitev začasnega
zastopnika dne 21. 6. 2006 sklenilo:
toženi stranki Ivanu Ražmanu, ki je neznanega prebivališča, se postavi začasno
zastopnico odvetnico Tanit Vovk, Trg Brolo
7, 6000 Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdnem postopku opr. št.
P 136/2006, vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo
sporočil sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2006
I 02/780
Os-25793/06
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
134b, Ljubljana, zoper dolžnika Almedina
Aganoviča, neznanega bivališča, zaradi
izterjave denarne terjatve s sklepom z dne
24. 4. 2006, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
dolžniku določilo začasno zastopnico, odv.
Dolores Maučec iz Kopra. Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od
dne postavitve pa dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2006
II P 662/2005
Os-15755/06
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku svetniku Mihaelu Kersniku,
v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Yuriya
Polahayeva, ki ga zastopa zakonita zastopnica Larisa Fliser, oba Log 14, Kranjska
Gora, njo pa poobl. odv. Mojca Košir iz Jesenic, zoper toženo stranko Fedirja Polaha-
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yeva, zadnji znani naslov Ul. Ljubinskaj 96,
Lviv, Ukrajina, zaradi dodelitve mld. otroka
v varstvo, vzgojo in preživljanje ter določitve
preživnine (pcto. 150.000 SIT), na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP)
Fedirju Polahayevu, zadnji znani naslov Ul.
Ljubinskaj 96, Lviv, Ukrajina, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Stanislava
Repovža, stanujočega Cesta Toneta Tomšiča 50, Jesenice.
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 tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2006
I 2000/15557
Os-25344/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Primoža Huzjaka, Clevelandska
27, Ljubljana, zaradi izterjave 59.803 SIT s
pp, dne 26. 6. 2006 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2006
PI 30/2006
Os-25794/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva c. 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Miha Pravsta, Moše 12, Smlednik, zaradi plačila 3,034.740,40 SIT s pp,
dne 5. 9. 2006 sklenilo:
toženi stranki Mihi Pravstu se postavi
začasna zastopnica, odvetnica Barbara Kovič-Boh, Štefanova 12, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2006
III I 2002/06262
Os-7901/04
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
dolžniku Dinku Međugorcu, stan. Koroška
c. 120, Maribor, v izvršilni zadevi upnice
Abanke Vipa d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor,
zaradi plačila 1,137.139,25 SIT s pp, postavilo začasnega zastopnika dolžniku, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska
10, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 4. 11. 2003
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo Maribor, pristojen za socialne zadeve,

ne bo sporočil sodišču, da je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2003
3 I 03/11686
Os-28322/05
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku Branku Škrobarju, stan. Magdalenski trg 9, Maribor, v izvršilni zadevi upnice, Poštne banke Slovenije, d.d.,
Vita Kraigherja 5, Maribor, zaradi plačila
422.366,01 SIT, postavilo začasnega zastopnika dolžniku, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku
zastopa od 20. 4. 2005 in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo Maribor, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2005
P 77/06
Os-26125/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jadrana Rebca, Gorenje 8, Divača, ki ga zastopa odvetnik Gorazd Gabrič iz Sežane, zoper toženo stranko Angelo Villas, Corso Casa Salen, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi
priposestvovanja lastninske pravice (pcto
400.000 SIT), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
Angeli Villas, Corso Casa Salen, Trst, Italija,
sedaj neznanega bivališča postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, Sežana,
ki bo toženo stranko Angelo Villas, Corso
Casa Salen, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, v tem postopku zastopal vse do
takrat dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 9. 2006
In 233/04
Os-28956/05
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika: mld. Željko Mance in mld.
Valdemar Mance, ki ju zastopa mati in zakonita zastopnica Iva Mance, vsi stanujoči
Cesta Simona Blatnika 1, Velenje, ki jih vse
zastopa odvetnica Karmen Orter Divjak iz
Žalca, zoper dolžnika: Stanislav Mance, Ul.
Janka Vrabiča 16, Velenje, začasno Ham
št. 3, Baler Str. 52, Nemčija, zaradi izterjave preživnine, na podlagi prvega odstavka
4. točke, drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom
ZIZ, s sklepom z dne 18. 10. 2005, dolžniku
Mance Stanislavu v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasno zastopnico Majdo Kac, Šaleška 19/a, Velenje,
odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica
bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam, ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 10. 2005
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Oklici dedičem

Oklici pogrešanih

Kolektivni delovni spori

D 173/2005
Os-23624/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Gornik Neži, hčerki Antona, roj. 20. 3. 1909, državljanki Republike
Slovenije, nazadnje stanujoči v Kržetih 2,
umrli 29. 4. 2003 v Metliki.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona naj bi prišli tudi potomci pred zapustnico
umrlih zapustn. bratov, o katerih pa sodišču
ni nič znanega. Zato se s tem oklicem poziva
vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico
do zapuščine pokojne Gornik Neže, da se v
roku enega leta od objave tega oklica zglasijo
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 7. 2006

N 368/2004
Os-25796/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku nepravdni postopek razglasitve za
mrtvega Davorja Pernuša, neznanih rojstnih podatkov in neznanega zadnjega bivališča.
Za pogrešanim se je že pred desetletji
izgubila vsaka sled, kar je razvidno tudi iz
pravnomočnega sklepa o dedovanju, opr.
št. II D 1115/85, po pok. Ani Nadi Ivani
Pernuš. Iz citiranega sklepa o dedovanju
izhaja, da je bil dedič Davor Pernuš že leta
1987 neznanega bivališča ter da je bil zanj
opravljen oklic neznanemu dediču, ki pa
je bil neuspešen. Po pogrešanem Davorju
Pernušu ni nobenih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo, tako ne rojstnih podatkov,
kakor tudi ne zadnjega bivališča.
Davorja Pernuša pozivamo, da se oglasi, vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
pozivamo, da to v treh mesecih od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču
v Ljubljani, ki bo po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2006

XX Pd 534/2006
Os-27097/06
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Skupina Viator & Vektor, d.d.,
Dolenjska c. 244, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Gregor Godeša iz Ljubljane in
udeležencem Svet delavcev družbe Skupina Viator & Vektor, d.d., Dolenjska c. 244,
Ljubljana, zaradi predloga za razveljavitev
arbitražne odločbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poziv je nabit na oglasno desko tega
sodišča 21. 9. 2006.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2006

ID 181/2005
Os-26115/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Marjanu Dajčarju, roj. 9. 3. 1941, nazadnje stanujočem
Ulica bratov Babnik 26, Ljubljana, umrlem
8. 2. 2005, državljanu Republike Slovenije.
Pokojni je umrl brez oporoke, bil je dvakrat poročen, zapustil je ženo Marijo Dajčar
in sina Marjana Dajčarja, imel je tudi izvenzakonskega otroka. Sodišču pa niso znani
podatki o izvenzakonsko rojenem otroku pokojnega Marjana Dajčarja.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva morebitnega dediča zap.
izvenzakonsko rojenega otroka, da se priglasi sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2006
I D 559/2005
Os-26492/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Debeljak, roj. 1. 7. 1948, nazadnje stanujoči Zgornje Pirniče 85, Medvode, umrli 28. 8. 2005.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
po njej nastopi zakonito dedovanje, ki so ga
deležni dediči II. dednega reda, med drugim
zap. bratje in zap. sestre oziroma njihovi potomci, za katere sodišče podatkov ne ve.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse dediče po pokojni Mariji Debeljak, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2006
D 3/2005
Os-23623/06
Okrajno sodišče v Radovljici v zapuščinski zadevi po dne 18. 12. 2004 umrlem Frčej
Jožefu, roj. 10. 2. 1953, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Višelnica 4, poziva dediče tretjega dednega reda,
da se v roku enega leta od objave oklica
priglasijo kot dediči v tem zapuščinskem
postopku.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 8. 2006

N 6/2005
Os-22510/06
V nepravdni zadevi predlagateljice Petre
Tretnjak, stan. Ul. obnove 6, 2000 Maribor
(pri Vjič), ki jo zastopa odv. Stanka Firm Gavez iz Maribora, pri čemer je predlagateljica
nezakonska hči pogrešanega, o predlogu
za razglasitev za mrtvega pogrešanega Bogomirja Boršiča, roj. 23. 8. 1955, nazadnje
stan. Gorkega 9, Maribor, ki ga zastopa kot
skrbnik CSD Maribor, bo sodišče razglasilo
pogrešanca za mrtvega, koliko se v roku
3 mesecev ne javi sodišču, predlagateljici
ali njeni pooblaščenki ali da kdorkoli ne bo
sporočil o njegovem življenju.
Pogrešanega so nazadnje videli na ladji
Bled, sicer registrirani pri Genshipping Corporation Monrovia, Liberija, dne 18. 6. 2000
in je pogrešan vsaj od dne 19. 6. 2000 od
8.10, ko se na navedeni ladji med plovbo
od Avstralije proti Kitajski, ob 8.10 zjutraj
ni javil na delo v dopoldanski izmeni, vse
iskalne akcije pa so bile neuspešne.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 7. 2006
N 26/06
Os-25594/06
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Karla Zadnika, Velike Loče 11, 6242 Materija, ki ga
zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zaradi razglasitve za mrtvega Franca
Zadnika, pok. Franca, roj. 28. 10. 1890, v
Velikih Ločah, nazadnje bivajočega v Velikih Ločah, sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem Francu Zadniku že od
konca prve svetovne vojne dalje, ko se kot
vojak ni vrnil domov, ni glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 9. 2006

Druge objave sodišč
Pd 174/2004
Os-26791/06
Delovno sodišče v Kopru v individualnem
delovnem sporu tožeče stranke CEF-ING
d.d. Brežice, zoper toženca Mihaela Grižona, Dragonja št. 13, Sečovlje, zaradi plačila
500.000 € opr. št. Pd 174/2004, zaradi izbrisa tožeče stranke iz sodnega registra poziva delničarje tožeče stranke, da sporočijo ali
prevzamejo spor na strani tožeče stranke v
roku 60 dni.
Delovno sodišče v Kopru
dne 19. 9. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1469/2006
Rg-26108/06
Družba Avtoservis Gašpirc, popravilo
cestnih vozil, prevoz in trgovina, d.o.o.
Voklo, s sedežem Voklo 42 A, Šenčur, vpisana na reg. vl. št. 1/2110/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jože
Gašpirc, Voklo 42 A, Šenčur.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 9. 2006
Srg 07903/2006
Rg-22543/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe PZP ENA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Gradnikove brigade 4, objavlja sklep:
PZP Ena, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Russo Michael, 28 Ellen
Wilkenson, Crescent, Manchester, ki prevzema obveznost plačila morebitnih pre
ostalih 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 14. 7. 2006
Srg 1769/2006
Rg-25622/06
Družba Bori, zavarovalniško zastopanje d.o.o., Ul. borcev za severno mejo
36, Maribor, reg. št. vl. 1/7338-00, katere
družbenica je Šiker Merčnik Danica, Ul. borcev za severno mejo 36, Maribor, po sklepu
družbenice družbe z dne 24. 8. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Šiker Merčnik Danica.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Vignjevič Ljubomir s.p. – avtoprevozništvo,
Bevkova 10, Žalec, štampiljko z napisom
AVTOPREVOZNIŠTVO
LJUBOMIR
VIGNJEVIČ. S.P. BEVKOVA 10 3310
ŽALEC, št. 2 tel. 03/5716-303, Mobi:
041/672-185. gnj-237112

Potne listine preklicujejo
Avsenik Brigita, Staničeva ulica 033B,
Ljubljana, potni list, št. P00004105, izdala
UE Ljubljana. gnc-237019
Begović Benjamin, Pot na Fužine 055,
Ljubljana, potni list, št. P00934488, izdala
UE Domžale. gnd-236868
Bevc Miloš, Gubno 001B, Lesično, potni
list, št. P00747416, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnv-237200
Cigula David, Dornava 037B, Dornava,
potni list, št. P00863481, izdala UE Ptuj.
gnw-237199
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Ćoragić Ermina, Trg svobode 023, Tržič,
potni list, št. P00354304, izdala UE Tržič.
gnw-237399
Drobnič Aleksander, Žerovnica 044,
Grahovo, potni list, št. P00334813, izdala
UE Cerknica. gno-237407
Fajić Ahmo, Postojnska cesta 007,
Pivka, potni list, št. P00714950, izdala UE
Postojna. gnh-236864
Fujs Franc, Frankovo naselje 090, Škofja
Loka, potni list, št. P00664615, izdala UE
Škofja Loka. gns-237403
Gerdin Robert, Cesta 4. julija 093, Krško,
potni list, št. P01011361, izdala UE Krško.
gnf-236866
Huskić Mirsad, Poljanska cesta 054,
Ljubljana, potni list, št. P00057667, izdala
UE Ljubljana. gnc-236869
Ivetac Alja, Valvasorjeva ulica 037, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00362526,
izdala UE Koper. gnh-237014
Janković Borka, Majde Vrhovnikove ulica
004, Ljubljana, potni list, št. P00777753,
izdala UE Ljubljana. gnk-237411
Klemenčič Stane, Metava 037A,
Malečnik, potni list, št. P00168090, izdala
UE Maribor. gne-236867
Kleva Gino, Dobrava 18, Izola – Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AH 000101179.
gnm-236959
Košar Danilo, Lendavska ulica 017B,
Murska Sobota, potni list, št. P00082178,
izdala UE Murska Sobota. gnq-237405
Križman Peter, Blatnik pri Črnomlju
009B, Črnomelj, potni list, št. P00712244,
izdala UE Črnomelj. gnn-237408
Letić Kristina, Ulica generala Levičnika
016B, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00631462, izdala UE Koper. gnu-237401
Logar Marija, Cesta pod Slivnico 003A,
Cerknica, potni list, št. P00712490, izdala
UE Cerknica. gnm-237409
Maksimović
Radojka,
Cesta
Prekomorskih brigad 060B, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00767744, izdala UE
Nova Gorica. gnv-237400
Markič Mateja, Glavna cesta 040, Naklo,
potni list, št. P00532471, izdala UE Kranj.
gnj-237012
Meglen Barbara, Soussenska ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00848127, izdala
UE Ljubljana. gnx-237398
Mihalič Tomažič Jan, Hrušica 101,
Podgrad, potni list, št. P00764115, izdala
UE Sežana. gnp-237406
Mohar Špela, Žerovnica 070, Grahovo,
potni list, št. P00482172, izdala UE Cerknica.
gnl-237410
Mršić Boban, Prušnikova ulica 034,
Maribor, potni list, št. P00797542, izdala UE
Maribor. gnt-237402
Novak Peter, Puciharjeva ulica 031,
Škofljica, potni list, št. P00141714, izdala
UE Ljubljana. gnf-237016
Plavšić Milan, Ulica Gustla Štravsa 001,
Jesenice, potni list, št. P00763036, izdala
UE Jesenice. gng-236865
Porenta Srečko, Vir pri Stični 074,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00140873,
izdala UE Grosuplje. gng-237415
Potisk Gregor, Borova vas 030, Maribor,
potni list, št. P00588474, izdala UE Maribor.
gne-237017
Prodan Rok, Lovorova ulica 003, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00363171, izdala
UE Koper. gni-237413
Radić Slavka, Kavčičeva ulica 005,
Maribor, potni list, št. P00674787, izdala UE
Maribor. gnx-237198

Rogan Loredana, Borštnikova ulica 017,
Maribor, potni list, št. P01148917, izdala UE
Maribor. gnu-237201
Rozman Boris, Podreča 031, Mavčiče,
potni list, št. P01093297, izdala UE Kranj.
gny-237197
Savec Drago, Mala vas pri Ormožu 021,
Sv.Tomaž, potni list, št. P00627129, izdala
UE MZZ. gnb-237020
Simčič Zoran, Kojsko 085, Kojsko, potni
list, št. P00286851, izdala UE Nova Gorica.
gnk-237011
Sirk Vladimir, Ceglo 11/a, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000198273.
gnz-237271
Skrt Božica, Cesta na Markovec
007, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00905185, izdala UE Koper. gnr-237404
Šabotić Nazif, Ulica Matije Blejca 016,
Kamnik, potni list, št. P01010869, izdala UE
Kamnik. gnj-237412
Škoberne Patricija, Ferkova ulica 18, Maribor, potni list, št. P00856201. gnm-236934
Vesel Marta, Globel 004, Sodražica,
potni list, št. P00040620, izdala UE Ribnica.
gnd-237018
Vimer Božidar, Mariborska cesta 108,
Dravograd, potni list, št. P00235370, izdala
UE Dravograd. gny-237397
Virant Neva, Ponirkova ulica 007, Ig,
potni list, št. P00198107, izdala UE MNZ.
gnh-237414
Vranešević Goran, Planina 023, Kranj,
potni list, št. P00607572, izdala UE Kranj.
gnt-237202
Zagoričnik Nela, Pot na polje 038, Tržič,
potni list, št. P00598211, izdala UE Tržič.
gni-237013
Žunkovič Ivan, Grabe 021, Središče ob
Dravi, potni list, št. P01174914, izdala UE
Ormož. gng-237015

Osebne izkaznice preklicujejo
Antolin Aljoša, Šnoflova ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001874614.
gni-237363
Avsec Sabina, Podlož 13, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001700425.
gno-236982
Ažman Metka, Miklošičeva cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000989031.
gnd-237093
Benčič Marija, Pražakova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140969.
gno-237057
Berisha Albin, Vojašniški trg 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000796019.
gnv-237375
Bogdanić Simon, Lendavska ulica 10,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001631813. gnm-237284
Božič Marko, Bognarjeva pot 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000019796.
gne-237042
Branda Franci, Bevkova ulica 16a,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001174061.
gnh-237339
Brezovšek Igor, Neubergerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001373323.
gnr-237054
Cafuta Veronika, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001808697.
gns-237053
Caharijas Mihael, Žiberci 58, Apače, osebno izkaznico, št. 000512792. gnt-237352
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Čeh Sandro, Ulica 25. maja 12,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001939079.
gnn-237333
Čibej Žagar Barbara, Jakopičeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000357915.
gnb-237045
Črvič Stanislav, Bratuževa ulica 14,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001135822. gnt-237277
Debenjak Stanislava, Trg celjskih knezov
7, Celje, osebno izkaznico, št. 001910762.
gnd-237293
Derganc Jure, Ulica bratov Učakar 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001624451.
gnp-237056
Divjak Lucija, Gorica pri Šmartnem 35/f,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 001742176. gne-237292
Domadenik Nenad, Lackova cesta
152, Pekre, Maribor, osebno izkaznico, št.
001858476. gnb-237395
Foršek Vladimir, Mijavčeva ulica 3,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000410655.
gnj-237087
Frančeškin Boštjan, Kostanjevica na
Krasu 28/b, Kostanjevica na Krasu, osebno
izkaznico, št. 000877451. gnh-237264
Furek Barbara, Marjeta na Dravskem
polju 11, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001713387. gnd-237368
Furlan Aron, Branik 181, Branik, osebno
izkaznico, št. 000171712. gni-237338
Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001739440.
gni-237063
Gobec Andrej, Olimje 41, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
000877760.
gnw-237349
Grmek Nada, Livarska ulica 5, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000429955.
gni-237263
Hajnšek Sašo, Šegova ulica 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000647864.
gnn-236908
Hiršman Alenka, Donova cesta 13,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002047814.
gns-237253
Hribar Ana, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000845689.
gnf-237066
Hribar Maja, Bobrova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000413141.
gno-237032
Hropot Jozefa, Ločica ob Savinji 50/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000556594.
gne-237267
Ilnikar Barbara, Prvomajska ulica 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001873370.
gnj-237262
Jagarinec Sandra, Kamnica, Lucijin
breg 16, Maribor, osebno izkaznico, št.
001105555. gnr-237379
Jarc Bronislava, Vranja pot 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001494413.
gnc-237044
Jecl Terezija, Stranje 9, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001900636.
gny-237347
Juhart Franc, Petelinjek pri Ločah 6,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
000379966. gnt-236977
Karlovšek Aleš, Tomšičeva ulica 13,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001652205. gnp-237256
Klemenčič Stanislav, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001506867.
gny-237097
Klopčič Dušan, Pot za Bistrico 37,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000850176.
gno-236957

Knez Romana, Selo pri Zagorju 20,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001009432. gnl-237260
Kojc Teja, Mestni Vrh 110, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001917524. gnw-236949
Kolenko Nuša, Stojnci 139a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001465420.
gnj-237337
Koronik Mateja, Kamniška ulica 52,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001706459.
gnx-237373
Košir Ladislav, Levec 9, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001044205. gnd-237268
Koštomaj Roman, Dobrna 60, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001749716.
gnj-237362
Kovač Danijel, Kamnica, Lucijin breg 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001947849.
gnq-237380
Kozjek Zdenka, Ulica borca Petra 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000216296.
gnc-237094
Krivec Marija, Stanetova ulica 30,
Celje, osebno izkaznico, št. 000198000.
gnc-237294
Kržovski Zoran, Trstenik 60, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
001634939.
gne-237242
Kukovič Jožef, Laška vas pri Štorah 64,
Štore, osebno izkaznico, št. 001462767.
gnf-237316
Labanac Tamara, Puhova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001145264.
gnb-237095
Landero Peter, Stantetova ulica 15,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002023223.
gnl-236960
Lepej Tomo, Potok v Črni 8, Stahovica,
osebno
izkaznico,
št.
001661671.
gns-236928
Levačič Štefan, Ulica Prekmurske čete
140, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001108608. gnv-237350
Lovrečič Vera, Gabrščkova ulica 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001176487.
gne-237092
Lukač Špela, Skopska ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001384722.
gni-237088
Macura Milena, Zabretova ulica 15E,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000337967.
gnj-237062
Mahnič Marjan, Preglov trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000380487.
gnf-237041
Majaron Boris, Krivec 51, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000853246.
gnm-237084
Maksimovič Aleksandra, Ulica Hermana
Potočnika 33, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001669014. gnc-237069
Marinič Klavdija, Aškerčeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001017973.
gnu-237376
Marinič Zlatko, Aškerčeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000808175.
gnt-237377
Mazi Antonija, Preserje 38, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000246833.
gnf-237091
Milavec Miroslav, Miklošičeva cesta 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000464851.
gnm-237059
Mohorčič Alda, Kvedrova cesta 6,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000829052. gnu-237351
Nonković Zoran, Cesta na Belo 20,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001366560.
gnd-237243
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Novak Marjan, Cesta Ceneta Štuparja 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000389103.
gnk-237086
Obreza Boris, Griči 5A, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001468810.
gng-237340
Ogorelec Aleš, Tominškova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001155098.
gng-237090
Orehovec Jure, Čeplje 31, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001752029. gnc-237269
Pahernik Natalija, Gunduličeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001535499.
gnh-237364
Paljak Ino, Ulica Štravhovih 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001331696.
gng-237365
Pecko Dejan, Cerovec pri Šmarju 2,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
001633699. gnc-237344
Peroša Rudolf, Kidričevaulica 15,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000152516. gnn-237358
Peršolja Gregor, Kozana 22A, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000707535.
gne-237342
Pintar Franc, Sopotnica 14, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000160528.
gng-236890
Piškur Albin, Luče 21, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001045948. gnz-237246
Plahuta Ana Marija, Vrtojbenska cesta 4,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001096669. gnv-237275
Plaznik Marija, Ljubljanska cesta 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000188631.
gnf-237241
Plot Janez, Streliška ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000400260.
gng-237065
Polak Dragica, Ježa 100, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000275603.
gne-237067
Potrč Primož, Ljubljanska ulica 37,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001966510.
gno-237382
Požgaj Neža, Bavdkova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000306217.
gnv-237050
Požgaj Zvonko, Bavdkova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001922109.
gnu-237051
Privšek Simona, Kovinarska ulica 12,
Štore, osebno izkaznico, št. 000823811.
gnz-237321
Pucihar Primož, Veliki Vrh pri Šmarju
7, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001384579. gnx-237248
Radosavljević Slobodan, Gvajčeva
ulica 14, Maribor, osebno izkaznico, št.
000238819. gny-237372
Rakun Beber Maja, Za hribom 11B,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000382511.
gnr-236954
Ratajc Luka, Knafelčeca ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000259194.
gnb-237370
Rečnik Roman, Ulica Pohorskega
batljona 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001734022. gnp-236885
Repič Aleš, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001741317.
gnl-237035
Repič Barbara, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001979529.
gnh-237039
Repič Burger Smilja, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001731977.
gny-237047
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Repič Ivan Pavel, Ulica Marija Kogoja
1D, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001545400. gnl-237335
Repič Mojca, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000239379.
gng-237040
Repič Rebeka, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001979527.
gnj-237037
Repič Simon, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001979533.
gnk-237036
Repnik Mateja, Šmartno 35, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000217982. gng-237240
Repovž Domen, Šentjanž 7, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001489047.
gni-237238
Resnik Justina, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001487486.
gnx-237048
Rojnik Juš, Malejeva ulica 27, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001246692.
gnh-237089
Sirk Vladimir, Ceglo 11A, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 000805845.
gnb-237345
Siter Ljubomir, Kardeljev trg 7, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001206534.
gnu-237326
Slana Gordana, Vinarje 40, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001370819.
gnf-237366
Slana Mario, Vinarje 40, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001370823. gne-237367
Slokar Delorenzi Marjana, Ulica Milojke
Štrukelj 21, Solkan, osebno izkaznico, št.
000990585. gnk-237336
Smodiš Marjan, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001715472.
gnc-236894
Smrekar Matej, Letuš 107a, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 001393096.
gnw-236924
Smrekar Peter, Šemnik 8/b, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001184075.
gnf-236991
Sobočan Dušan, Kraigherjeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001752160.
gny-237322
Sosolič Sonja, Biljana 35, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001339886.
gnb-237270
Sraka Marija, Hacquetova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001681684.
gnm-237034
Stojanovič
Ivanka,
Hudovernikova
ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000143046. gnk-237061
Stojanović Damir, Lucija, Vinjole 30/b,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000273545. gnm-237359
Strle Darja, Balinarska pot 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000125089.
gnx-237073
Strle Drago, Hladnikova cesta 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000936923.
gnv-237075
Šantak Anton, Jenkova cesta 17,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001599012.
gnk-236961
Šorc Rudolf, Petelinje 21, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001524348.
gnk-236986
Štern Anton, Samova ulica 5, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001455460.
gnq-237255
Štolfa Primož, Čopova ulica 9, Dob,
osebno
izkaznico,
št.
001233531.
gnp-236956
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Švagelj Veronika, Ulica Pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000638494. gnr-237254
Švetak Klavdija, Grenwiška cesta 10/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001259251.
gnw-237374
Tatič Ivan, Vurnikova ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000641045.
gnz-237096
Tavzelj Vladko, Zamušani 14, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001791473.
gny-236947
Terdin Lija, Mejna ulica 29, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000706476.
gns-237378
Turk Miloš, Tomšičeva ulica 19,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001996971.
gnm-236984
Urdih Aleksander, Vrtojba, Cesta na
Čuklje 32, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001734488. gnx-237273
Veselko Marija, Pekre, Rožnodolska
ulica 57, Maribor, osebno izkaznico, št.
000513383. gnz-237371
Vičar Klemen, Mestni vrh 110, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001830766.
gnu-236951
Vidmar Aleš, Hudourniška pot 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000913209.
gnz-237071
Vranetič Ivan, Taborska cesta 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000163704.
gne-237317
Vranetič Marija, Taboeska cesta 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000352573.
gnd-237318
Zadravec Martina, Miklavž pri Ormožu 52,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001699479.
gni-237288
Zajc Damjana, Kozlovičeva ulica 27,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001777700. gno-237357
Zajšek Tina, Ulica Franca Vauhnika
11, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000485242. gnc-236994
Zajšek Vuk Jurij, Ulica Franca Vauhnika
11, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001631382. gnd-236993
Zdešar Ira, Slamnikarska cesta 3B,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001825580.
gnn-236958
Zećiri Jasim, Tišinska ulica 10, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001768118.
gno-237282
Zelenik Marjan, Novinci 20, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
001502041.
gno-237332
Zore Silva, Triglavska ulica 14, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001461385.
gng-237244
Zorec Genovefa, Ulica Savinjske čete
6, Žalec, osebno izkaznico, št. 000134479.
gny-236922
Žakej Žarko, Celovška cesta 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001132163.
gnw-237049
Žakelj Karmen, Zgornje Pirniče 39C,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000210157.
gnc-237319

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajdaroski Veis, Podgorci, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1329540,
izdala UE Sežana. gnc-236969

Andrejašič Miha, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002058563, reg. št. 000028409.
gng-236965
Arh Marjan, Zoisova 25, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1680532, reg. št. 13091. gny-236872
Avsec Marjan Ivan, Knežja njiva 9,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S00036404, reg. št. 899.
gnx-237323
Babajić Zahid, Škale 98a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001682501, reg. št. 144, izdala UE Velenje.
gnt-237327
Balek Jurjavčič Manjake, Mihevčeva
ulica 4, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3016761, reg. št. 277695, izdala UE
Ljubljana. gnz-237196
Bašič Elvis, Jakopičeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001611988, reg. št. 256993. gnp-237281
Bečaj Nina, Pod goricami 37, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001866787, reg. št. 263838.
gnk-236911
Besednjak Danijel, Pražakova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002233208, reg. št. 26027. gnn-237283
Birsa Marij, Preserje 93a, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S000713319, izdala UE Nova Gorica.
gnf-236941
Bitenc Ivanka, Bavdkova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001996748, reg. št. 26295. gnk-237311
Bogataj Gašper, Binkelj 16u, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1317959, izdala UE Škofja Loka.
gnv-236975
Bosnič Amela, Lesno Brdo 10, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001596109, reg. št. 256271. gns-237278
Božič Marko, Bognarjeva pot 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002099293, reg. št. 149399. gnm-237309
Brezovšek Igor, Neubergerjeva ulica
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1212186, reg. št.
129145, izdala UE Ljubljana. gnv-236950
Brulc Aleš, Moverna vas 2, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
11785, izdala UE Črnomelj. gnn-237083
Crnomarkovič Predrag, Cesta španskih
borcev 75, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002140430, reg. št. 273092.
gnn-237308
Čehić Matej, Tržaška cesta 23,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1647210, reg. št. 14379, izdala UE
Postojna. gni-236988
Čerček Peter, Pod kostanji 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 25kw BGH, št.
S001865195, reg. št. 225491. gnh-236939
Čibej Žagar Barbara, Jakopičeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001821340, reg. št. 254204. gnl-237310
Čuk Matjaž, Smelijevo naselje 31, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001579888, reg. št. 11533. gnq-237330
Ćulibrk Biljana, Pucova ulica 9/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1926586,
reg. št. 49088, izdala UE Celje. gnr-236979
Dakskobler Ivan, Manfredova ulica 4/A,
Kobarid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001978036. gnm-237334
Dobravc Luka, Jerajeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001870164, reg. št. 260867. gnu-236901
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Dovečar Lidija, Babna Brda 21a, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2174541, reg. št. 16105, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnt-236952
Drakšič Klavdija, Ulica Šercerjeve
brigade 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1607972, reg. št. 124688, izdala
UE Maribor. gnj-237237
Emeršič Robert, Breg pri Polzeli
40/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2014121, izdala UE Žalec.
gnq-236930
Farič
Jožica,
Škrjančevo
20,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001520861, reg. št. 000037139.
gnh-236964
Feratovič Enisa, Vodnikova cesta 226,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003068321, reg. št. 282971. gnx-236923
Florjančič Marko, Strelci 9, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1938368,
izdala UE Ptuj. gny-237222
Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S002147639, reg. št. 270692. gns-237303
Golemović Igor, Brest 28, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S003044411, reg.
št. 234645. gni-237313
Gregorović Italo, Vanganelska cesta 35/b,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE, F,G,H, št. SI 000004000,
izdala UE Koper. gnp-237356
Hadžič Safet, Ulica Vide Janežičeve 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001994465, reg. št. 157945. gnd-236918
Hamler Simon, Lomanoše 7a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002227335, reg. št. 16656, izdala UE
Gornja Radgona. gnt-236902
Hardt Hanna, Kozana 20, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. G,
št. 1709/56, izdalo Deželno mesto Kiel
dne 18. 6. 1956 v Republiki Nemčiji.
gnb-236945
Hiršman Alenka, Donova cesta 13,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134093, reg. št. 5039, izdala UE
Ljubljana. gnt-237252
Horvat Alan, Semedela 79/b, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000035970, izdala UE Koper.
gnq-237355
Huskič Mirsad, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003042707, reg. št. 144200. gnp-237306
Jamar Gregor, Rožna dolina, cesta
I/5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001610299, reg. št. 183150.
gnb-237295
Jančevski Budimir Blaženka, Cesta v
Pečale 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001617364, reg. št. 256610.
gnt-236927
Jurak Gregor, Šalara 31/d, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. SI 000058622, izdala
UE Koper. gnz-237346
Kalčič Edvard, Obirska ulica 25A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001762097, reg. št. 72427. gnt-237302
Kapelj Franc, Babno polje 8, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
D1 D F G H, št. S001579787, reg. št. 11280.
gnl-236935
Kladnik David, Tomšičeva ulica 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1375691, reg. št. 52196, izdala UE Kranj.
gnz-237121

Kobal Jure, Ulica bratov Bezlajev 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002231684, reg. št. 278389. gnz-236921
Kolšek Peter, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH, št. S001367475, reg. št. 79983.
gng-236940
Korošec Urška, Podgorje 48a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S001905827, reg. št. 17459, izdala
UE Slovenj Gradec. gnq-236955
Koršič Aleš, Izvidniška cesta 25,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002122268, izdala UE Koper.
gnx-237348
Kosaber Luka, Bogojina 110, Bogojina,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S002043396, izdala UE Murska Sobota.
gnf-236916
Kostanjevec Erik, Martina Krpana ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001719297, reg. št. 258028.
gnx-237298
Košec Mitja, Zdravilniška cesta 27,
Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14369, izdala UE Laško.
gns-236953
Košir Ladislav, Levec 9, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1441475, izdala UE Žalec.
gnh-237214
Kovačič Branko, Ulica Toneta Seliškarja
3a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S001115070, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnf-237341
Kozar Stošič Tanja, Ob studencu 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001771400. gns-237353
Krtelj Mitja, Levstikova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001794282, reg. št. 10909. gnh-237289
Lesjak Mojca, Parecag 77/a, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 47021, reg. št. 9118, izdala UE Piran.
gnk-237361
Lešnik Davorin, Gočova 77, Sv.trojica
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001173114, izdala UE Lenart.
gny-236926
Ličen Mitja, Ulica 5. prekomurske 12,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2172557, izdala UE Ptuj. gnn-236933
Lovrečič Vera, Gabrščkova ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001993814, reg. št. 77364. gnj-236937
Lukač Špela, Skopska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002219633, reg. št. 209463. gne-236942
Mahkota Anton, Glavarjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003093818, reg. št. 73092. gnh-236914
Majaron Boris, Krivec 51, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001867676, reg. št. 138450. gns-236903
Marković Stevo, Kolarska ulica 20, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000064492, izdala UE Koper.
gnr-237329
Martinčič Ana, Sotelsko 8, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 110,
izdala UE Krško. gnq-236905
Merhar Silvo, Sodnikarjeva ulica 9,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. S001993256, reg. št. 64854.
gng-237315
Milavec Miroslav, Miklošičeva cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002097295, reg. št. 107134. gnr-237304
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Močnik Goran, Šratovci 27, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001471004, reg. št. 14550, izdala UE
Gornja Radgona. gnr-236904
Mudrinić Mirko, Drska 46, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1697802, izdala UE Novo mesto.
gnu-237251
Munda Branko, Zamušani 17, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S2181750, izdala UE Ptuj. gnr-237108
Novak Marjan, Cesta Ceneta Štuparja
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S000169428, reg. št. 119590.
gnw-237299
Pavasovič Zoran, Goriška ulica 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002079936, reg. št. 267366. gnj-236912
Pećanac Srđo, Ob potoku 36, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1539263, reg. št. 13667, izdala
UE Pesnica. gne-236992
Perhavec
Darija,
Ulica
talcev
9/a, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1813898, izdala UE Sežana.
gny-236972
Pešič Tomislav, Mlaška cesta 82, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S1932831, reg. št.
30093. gnw-237174
Pintarič Gregor, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001792915, reg. št. 260171. gnc-236919
Pirc Nina, Bohoričeva ulica 19, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22914, izdala UE Krško. gno-236907
Plot Janez, Streliška ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002095296, reg. št. 201046. gnf-237291
Pogačnik Milan, Kladezna ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141181, reg. št. 6759, izdala UE
Ljubljana. gnn-237208
Polak Dragica, Ježa 100, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001795265, reg. št. 169026. gnv-236900
Posega Peter, Strane 7, Postojna,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 3061136, reg. št. 13663, izdala UE
Postojna. gnn-236983
Prelovšek Edi, Vojkovo nabrežje 31/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. SI 000067414, izdala UE
Koper. gns-237328
Puc Roman, kebetova ulica 8B, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001760221, reg. št. 158979. gnu-237276
Rak Damjan, Gotovlje 75, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2129035, izdala
UE Žalec. gno-236932
Rakar Boris, Podlubnik 158, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C;CE,G,H,
št. S 1541628, izdala UE Škofja Loka.
gnw-236974
Rakun Beber Maja, Za hribom 11B,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001474660, reg. št. 000024731.
gnj-236962
Razpotnik Mojca, Polšnik 8, Polšnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001198918, reg. št. 11735, izdala UE Litija.
gni-236938
Rečnik Roman, Ulica Pohorskega
bataljona 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001865734, reg. št. 95489.
gnq-237305
Renko Marjan, Kosovelova ulica 18,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001694592, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnb-236920
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Repič Burger Smilja, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001825092, reg. št. 43639. gno-237307
Repič Mojca, Tesovnikova ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002114947, reg. št. 154477. gnj-237312
Repovž
Domen,
Šentjanž
7,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1772140, reg. št. 10888, izdala UE
Sevnica. gnh-237239
Rupnik Valter, Pečnik 18, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001957976, reg. št. 9965, izdala UE Idrija.
gnm-237259
Saksida Patricija, Prvomajska ulica 58a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001929435, reg. št. 28377, izdala UE
Nova Gorica. gnd-236943
Sindičič Viljem, Črtomirova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001565152, reg. št. 247932. gnv-237300
Smole Kramar Mojca, Latkova vas
43, Prebold, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2013329, izdala UE Žalec.
gne-237217
Snoj Marko, Zelenova ulica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001964508, reg. št. 151671. gne-236917
Stauber Terezija, Nove fužine 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002028868, reg. št. 150467. gnw-237274
Stermecki
Anton,
Lokrovec
45,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BC,
št. VI 000000002, izdala UE Celje.
gnp-236981
Stojanović Damir, Lucija, Vinjole 30/b,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 59918, reg. št. 14447, izdala
UE Piran. gnl-237360
Stopar Suzana, Temenica 22, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S001669605, reg. št. 24506, izdala UE
Grosuplje. gnb-237245
Strle Darja, Balinarska pot 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002031020, reg. št. 136315. gny-237297
Strle Drago, Hladnikova Cesta 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001025127, reg. št. 84215. gnz-237296
Strle Martin, Jamova cesta 80, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE D1
D G H, št. S002142514, reg. št. 24189.
gnx-236948
Šeliga Gregor, Efenkova cesta 60,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001889029, reg. št. 33190. gnr-237279
Šibli Tomo, Gosposka ulica 11,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2182533, reg. št. 13345, izdala UE
Celje. gns-236978
Trifunovič Milan, Rezijanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001610474, reg. št. 90218. gng-236915
Turk Miloš, Tomšičeva ulica 19,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000128102. gnw-237324
Veljkavrh Marko, Ulica Hermana
Potočnika 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002139151, reg. št. 254913.
gnl-236910
Veljkovič Dragana, Steletova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001252011, reg. št. 224686. gnm-236909
Veljkovič Saša, Steletova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S001821802, reg. št. 192683.
gnp-236906
Vlah Bojan, Tiranova ulica 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001820614, reg. št. 234926. gnr-236929
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Vodnik Marija, Groharjevo naselje 23,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 314500, izdala UE Škofja Loka.
gnx-236973
Vrbač Leopold, K potoku 6, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001195707, reg. št. 11938, izdala UE
Pesnica. gnz-237396
Vugrinec Margot, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001710061, reg. št. 21107. gnj-237287
Zorec Tadej, Podvinci 119a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1921064,
izdala UE Ptuj. gnp-236931
Zupanc Miran, Šentjanž nad Štorami
33, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1261875, reg. št. 38030, izdala UE
Celje. gnq-236980
Žakelj Karmen, Zgornje Pirniče 39C,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001192967, reg. št. 220459. gnb-237320
Žejn Ernest, Cesta 1. maja 17,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1313905, reg. št. 18049, izdala UE
Ljubljana. gnb-237195
Žinko Damir, Boreci 38a, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. A B
BE C CE G H, št. S001018108, izdala UE
Ljutomer. gni-236913
Žulič Miha, Kidričevo naselje 20,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2182322, izdala UE Postojna.
gnl-236985

Zavarovalne police preklicujejo
Horvat Rozalija, Pod nadvozom 10,
Orehova vas, zavarovalno polico, št.
6074038669, izdala zavarovalnica Maribor
d.d. m1048
IJU Consulting d.o.o., Vrhovci cesta
III/47, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40 367213, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnl-237285
Kotnik Janez, Vrunčeva ulica 4, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 11503491.
gnz-237221
Marjanovič Boško, Sallaumines 4 B,
Trbovlje, zavarovalno polico, št. 40354251,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m1049
Srabotnik Peter, Regentova 20, Maribor,
zavarovalno polico, št. 286498, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m1072
Vazzaz Viktorija, Marije Hvaličeve 34,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 363676,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-237286
Zidar Aleš, Rozmanova 27, Ilirska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 0046863.
gnu-237226
Zvonar Bojan, Hrastovec 136, Zavrč,
zavarovalno polico, št. 40253577, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m1058

Spričevala preklicujejo
Abram Vesna, Orehovo 14, Sevnica,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
šole v Zagorju – gospodinja oskrbnica.
gnr-237079
Anžel Damjan, Lucijin breg 18, Kamnica,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
MB, izdano leta 2001. m1074
Avsec Blaž, Košenice 105, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo

mesto, št. I/E-558 – elektrotehnik, elektronik,
izdano leta 2005. gnp-237381
Babič Milan, Zlato polje 2b, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srenje biotehnične
šole, izdano leta 2005. gnr-237179
Balažic Aleksandra, Bakovci, Panonska
ulica 24, Murska Sobota, spričevalo 1.
letnika Trgovske šole, izdano leta 2003.
gnb-237220
Banko Aleksander, Študljanska cesta
2/a, Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje
šole tehniških strok Šiška v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnq-237009
Bartolj Marko, Ulica Slavka Gruma
68, Novo mesto, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2005. gnp-236881
Bašadur Marjan, Drvarska pot 34,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicna kovinarska šola Tabor MB,
izdano leta 1979. m1083
Bedenk Katja, Izletniška ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale – gimnazija, izdano leta 2005.
gnq-237280
Bernik Barbara, Srednja vas 55, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo 2. letnika Srednje
Gostinske šole. gnb-237170
Bezlaj Primož, Selanova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2006. gnw-237249
Blatnik Špela, Trg 11, Prevalje,
maturitetno spričevalo in spričavalo 3. in
4. letnika Gimnazije Ravna na Koroškem,
izdano leta 2005 in 2006. gnc-237169
Boškan Violeta, Kriška 7, Kranj, spričevalo
od 5. do 8. razreda Ljudske univerze Cene
Štupar Ljubljana. gng-237215
Bregar Barbara, Gornje Brezovo 11,
Sevnica, spričevalo 4. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, program ekonomsko
– komercialni tehnik, izdano leta 2000.
gnr-236879
Bregar Matjaž, Švabičeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazija
EURO šola, izdano leta 2005. gnn-236987
Brelih Bernarda, Kraigherjeva 62,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4.
letnika, izdano leta Srednje trgovske šole
Kranj, izdano na ime 1994-1996. m1050
Breznik Gregor, Lokarje 19, Vodice,
diplomo Srednje šole tehničkih strok Franc
Leskošek Luka v Ljubljani, izdana leta 1985.
gnc-237394
Brunčič Antonija, Ljubljanska 102,
Maribor, maturitetno spričevalo Tehniške
kemijske šole Ruše, izdano leta 1974.
m1070
Caglič Iztok, Šprajčeva 5, Žalec, indeks,
št. 41020089, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnf-236891
Celcer Marija, Jelenče 10, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 3. letnika III. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2001. gnq-237109
Chollzer Mark, Aškerčeva 5b, Šoštanj,
spričevalo 6., 7. in 8 razera OŠ Blaža Arniča
v Lučah, izdano na ime Štolcer Marko.
gnw-236899
Cotič Živa, Kapusova ulica 1, Ljubljana,
indeks, št. 20040048, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gng-237265
Cvetko Simona, Poljska cesta 6, Ptuj,
diplomo št. 84 SŠC Dušana Kvedra Ptuj,
izdana leta 1986. gnn-237233
Čerpnjak Davor, Osenjakova ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina v Ljubljani, izdano leta 2004.
gny-237247
Denkovski Nino, Masarykova cesta
28, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
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spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2002 in 2003. gnq-237205
Dizdar Ermin, Savska 306/a, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnq-237005
Dobnikar Dejan, Medvedova cesta 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnb-236970
Eržen Katjuša, Cankarjeva 5, Nova
Gorica, spričevalo Srednje pedagoške šole
Tolmin, izdano leta 1987. gnp-237181
Fingušt Barbara, Podova 48, Rače,
indeks, št. 31250072, Fakulteta za farmacijo.
gnn-237258
Finžgar Boštjan, Fram 109, Fram,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Tabor II
Maribor, izdano leta 1984-1992. m1064
Fojti Rolando, Meljska cesta 5, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Prežihov voranc
MB, izdano leta 1976. m1075
Franetič Andrej, Zvonimira miloša 4,
Izola – Isola, spričevalo 4. letnika SEPŠ
Koper. gnm-237234
Gabrovec
Martina,
Meža
154/a,
Dravograd, spričevalo 1. letnika Srednje
poslovne šole Muta, izdano leta 2002.
gnu-237076
Gabrovec
Martina,
Meža
154/a,
Dravograd, spričevalo 2. letnika Srednje
poslovne šole Muta, izdano leta 2003.
gnt-237077
Gabrovec
Martina,
Meža
154/a,
Dravograd, spričevalo 3. letnika Srednje
poslovne šole Muta, izdano leta 2004.
gns-237078
Gartner Kristina, Reteče 30a, Škofja Loka,
indeks, št. 29006343, Naravoslovnotehniška
fakulteta. gnf-237216
Gašpar Nenad, Tišina 6/d, Tišina,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2004. gnq-236855
Geč Petra, Pod vrhom 25, Maribor,
spričevalo 1.in 2. letnika Živilske šole MB,
izdano leta 1997/98. m1069
Gjurašek Rok, Istrska 85, Koper –
Capodistria, spričevalo poklicne mature
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2003.
gnn-236883
Glavač Majda, Panonska 7B, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Juša Kramarja, izdano leta 1962, izdano na
ime Kohek Majda. gnz-236871
Golavšek Štefka, Ljubljanska 84, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinski
šolski center MB, izdano leta 1981. m1080
Gorjup Maja, Makole 68, Makole,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole MB, izdano leta 1995/96. m1088
Govednik Igor, Hrenova 19, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Šentvid. gno-237007
Gregorčič Anamarija, Šmarjeta 29C,
Šmarješke Toplice, indeks, št. 61201455,
Pedagoška fakulteta MB. m105
Grosek Vid, Martina Krpana ulica 32,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Euro šole, izdano leta 2004. gnr-237029
Grubor Željko, Ulica Marije Kiri 10, Novi
Sad, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani. gno-237257
Gyorek Roky, Ledavska ulica 11, Murska
Sobota, indeks, št. 71110335, Pravna
fakulteta MB. m1043
Hanželič Antonina, Dolenja vas 74,
Žalec, indeks, št. 18000388, izdala FF v
Ljubljani. gne-237117

Hari Iztok, Medvedova cesta 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franceta
Bevka v Ljubljani, izdano leta 1983.
gne-237392
Herega Vnuk Gregor, Levčeva ulica
6, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Juge Polak, izdano leta
2006. m1037
Horvat Teo, Oljčna pot 6, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Tehnične
gimnazije v Kopru, izdano leta 2005.
gnm-237384
Hrvatič Klavdij, Mala Pristava 20,
Postojna, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Postojna, izdano leta 2005.
gnj-237212
Hrvatič Margita, Mala Pristava 20,
Postojna, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra v Postojni, izdano leta 2005.
gnk-237211
Hrženjak Miha, Tržaška cesta 298/a,
Ljubljana, indeks, št. 11260170489, izdal
Izobraževalni zavod HERA Ljubljana.
gnt-237102
Hušič Sebina, Antoličičeva 22, Maribor,
spričevalo 1., 2.in 3. letnika Srednje trgovske
šole Ljubljana, izdano leta 1998-2001.
m1053
Isić Amir, Za progo 7/d, Ljubljana,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o
uspehu pri poklicni maturi Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdana leta
2004. gnm-236884
Jakšič Jure, Ljubljanska ulica 17A,
Maribor, spričevalo 9. razreda OŠ Boris
Kidrič MB, izdano leta 2006. m1046
Jelerčič Anja, Lukežiči 1/e, Renče,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Nova
Gorica – umetnostna gimnazija, izdano leta
2003. gnx-236873
Kafol Brina, Peričeva ulica 27, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika SGBŠ v Ljubljani,
izdano leta 2003 in 2004. gno-237107
Kajbič Rosanda, Kovaška ulica 5,
Spodnji Duplek, spričevalo 1. letnika
Srednje kmetijske šole MB, izdano leta
2001. m1060
Kalčič Anja, Marjeta 21, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Biotehniške šole MB, izdano leta 2005.
m1078
Kasupović Hasib, Partizanska cesta 76,
Sežana, diplomo in spričevalo 2. letnika
Poklicne kovinarske in usnjarsko galanterijke
šole v Domžalah. gnj-236862
Katič Ilija, Gosposvetska 89, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
šole MB, izdano leta 1976/77. m1090
Kebrič Jani, Strma ulica 6, Benedikt,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem MB, izdano leta 2006.
m1066
Kenda Nejc, Ulica Janeza Rožiča 11,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 3. letnika
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2006. gnd-237043
Kocjan Žiga, Adamičeva 5, Ljubljana,
spričevalo 5. razreda devetletke OŠ Valentin
Vodnik, izdano leta 2006. gns-236853
Kodrč Nina, Brje 40, Dobravlje, spričevalo
1. letnika Šolskega centra Nova Goriva
– umetnostna gimnazija, izdano leta 2003.
gnu-236876
Kodrč Nina, Brje 40, Dobravlje, spričevalo
2. letnika Šolskega centra Nova Gorica
– umetnostna gimnazija, izdano leta 2004.
gns-236878
Kolar Igor, Puconci 19, Puconci,
indeks, št. 20201167, Pravna fakulteta.
gnd-237118
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Kordež Tjaša, Prisoje 41, Prevalje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Ravne, izdano leta 2001, 2002 in 2005.
gnd-237218
Kores Tadeja, Rakičan, Štefana Kovača
19, Murska Sobota, spričevalo 8. razreda
OŠ III Murska Sobota, izdano leta 2003.
gnv-237225
Koritnik Gaber, Podlimbarskega 47/a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ledina
v Ljubljani, izdano leta 2002. gnb-236995
Kos Tina, Trg revolucije 4, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Trbovlje,
izdano leta 2003. gni-237038
Košir Bojan, Štihova ulica 11, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
računalništvo in elektrotehniko v Ljubljani,
izdano leta 1979. gnx-237098
Kralj Diana, Slomškova 7, Domžale,
indeks, št. 09040102, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet Portorož. gnl-237235
Krampl Helena, Sv. Duh na Ostrem vrhu
30, Duh na Ostrem Vrhu, spričevalo 3. in 4.
letnika in zaključno Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1997/98/99. m1085
Kresnik Rok, Pohorski bataljon 4, Slovenj
Gradec, spričevalo Gimnazije Ravna na
Koroškem, izdano leta 2006. gnq-237055
Kreuzer Branko, R. Papeža 30, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1970. gnj-236887
Kržišnik Ana, Čekovnik 41, Idrija,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Jurija Vege Idrija,
izdano leta 1999. gng-237390
Kukovec Martina, Lesjakova 20,
Maribor, spričevalo 1., 2., in 3. letnika
Srednje gadbene šole MB, izdano leta
1999,2000,2001. m1071
Kulenović Esad, Hamdije Krešeljakovića
60, Sarajevo, diplomo Fakultete za
naravoslovje in tehnologije v Ljubljani
– Univerza Edvarda Kardelja, izdana leta
1986. gnh-236989
Kunster Damjan, Krimska ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale. gnb-237070
Kužnik Barbara, Ramovševa 43,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1994.
gnz-236946
Lastatter Aleksander, Ulica Cvetka Jerina
1, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole Celje,
izdano leta 2000. gng-237290
Lončarevič Andrej, Landek 20, Nova
Cerkev, spričevalo o končani OŠ Dobrna,
izdano leta 2006. gno-237082
Majcen Jana, Bohoričeva 3, Dobova,
spričevalo 1. in 2. letnika Frizerske šole
Sevnica. gnr-237229
Malič Slobodan, Ulica Slavka Gruma
22, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2002.
gns-237228
Marinčič Eva, Beljaška 20, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
za 2. letnik Gimnazije Šentvid, izdano leta
2004 in 2005. gnt-237002
Marinčič Ivan, Črniče 52, Črniče,
spričevalo o končani OŠ za odrasle, OŠ
Boris Kidrič Ajdovščina, pri delavski univerzi,
izdano leta 1979. gnl-237060
Matko Sašo, Škocjan 73, Škocjan,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2000.
gnr-237183
Medvešek Andreja, Kajakaška cesta
31, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
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spričevala od 1 do 4. letnika Srednje upravno
administartivne šole v Ljubljania, izdano leta
1989,1990,1991,1992. gne-236892
Mehič Ermina, Bokalova 11, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Tržič, izdano leta
1975. gnp-237231
Mehle Matjaž, Tomšičeva 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in obvestilo o uspehu
4. letnika Zavoda za izobraževanje, Euro
šole Ljubljana, izdano leta 2004 in 2005.
gnd-237193
Merdanović Dino, Dušana Kvedra 13,
Celje, izkaz o šolskem uspehu OŠ Lava
Celje. gnz-236996
Mihelčič Eva, Pečinska ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2002. gng-236990
Miholič Tamara, Gregorčičeva ulica 25,
Maribor, spričevalo 1.,2.,in 3. letnika Srednje
kemijske šoleRuše, izdano leta 1990-1992.
m1051
Miholič Uroš, Miklošičeva ulica 14,
Murska Sobota, maturitetno spričevalo
Srednje zdravstvene šole v Murski Soboti,
izdano leta 2001. gnk-236936
Miklavc Brigita, Završje 5, LjubljanaDobrunje, spričevalo 2. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnt-237027
Miljević Sandra, Šarhova ulica 34,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2004. gns-237203
Mis Luka, Vikrče 45, Ljubljana Šmartno,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1999. gnr-236854
Mlakar
Marko,
Slovenska
cesta
34, Spodnja Idrija, diplomo Srednje
elektrotehniške šole Ljubljana, št. 577,
izdana leta 1986. gnu-237026
Mudražija Tim, Trg Borisa Kidriča 1,
Maribor, spričevalo 2. letnika Prve gimnazijeklasične, izdano leta 1999/2000. m1031
Mudražija Tin, Trg Borisa Kidriča 1,
Maribor, indeks, št. 21018725, Fakulteta
za družbene vede Univerze v Ljubljani.
m1033
Muhič Mihaela, Dokležovje, Nova ulica
30, Murska Sobota, indeks, št. 18020153,
izdala FF v Ljubljani. gns-237028
Mulec Danis, Sp.Velovlak 45, Ptuj,
spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1994,1996. m1059
Neuvirt Bojan, Frankolovska ulica 21,
Maribor, spričevalo 1. in 3. letnika Živilske
šole MB, izdano leta 1978,1981. m1082
Nusufović Almir, Verd, Sternenova cesta
29, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Bičevje
v Ljubljani, izdano leta 2002. gno-237232
Oberdank Blaž, Kebetova ulica 11,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 2003 in 2004.
gnp-236856
Ogrin Jure, Šercerjeve brigade 7,
Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem MB, izdano leta
200/2001,2001/2002. m1073
Ogrinc Katja, Žimarice 16, Sodražica,
spričevalo 3. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Ljubljana. gno-236882
Omers Karistina, Štula 11, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2006. gne-237167
Omersa Daniel, Partizanska 10J, Kranj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnc-237219
Osolnik Primož, Špitalič 21, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Domžale
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– ekonomski tehnik, izdano leta 2005.
gny-236997
Pačnik Mitja, Libeliče 13, Libeliče,
spričevalo o končani OŠ Dravograd, izdano
leta 1996. gnq-237080
Perne Anja, Ulica Ridija Papeža 3, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje strokovne
ekonomske šole. gni-237213
Pintarič Darija, Gasilska ulica 25,
Črenšovci, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole Murska Sobota. gnt-237227
Pirc Blaž, Nebčeva ulica 104, Škofljica,
spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2005.
gno-237111
Popovič Tanja, Frankolovska ulica 25,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Živiljska šola MB, izdano leta 2002. m1047
Premec Zoran, Puhova ulica 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnu-237001
Pretner Bojana, Kočevska cesta 51,
Kočevje, maturitetno spričevalo Srednje
trovske šole Ljubljana, izdano leta 1992.
gnh-237064
Putora Danilo, Na Dobravi 12, Miklavž na
Dravskem polju, indeks, št. 81631186, EPF
Maribor. m1065
Rastoder Edis, Celovška cesta 502,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gnv-237325
Rečnik Urška, Zikova ulica 6, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta
2002 in 2003. gny-236976
Repnik Merc Aleksandra, Visole 164,
Slovenska Bistrica, diplomo Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve Maribor, št.
138/K, izdana leta 1987. gnq-236880
Resnik Nataša, Gozd 2, Stahovica,
spričevalo 3. letnika Ekonomske Gimnazije
ŠCRM. gnp-237106
Rojko Urška, Dobja vas 40, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 18020191, izdala FF
v Ljubljani. gnz-236896
Ružica Josipovič, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika SETŠ Nova
Gorica, izdano leta 2003. gnb-236870
Selko Aljoša, Ribnik 17a, Trbovlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2001 in 2002. gnx-237173
Senčar Marko, Gregorčičeva 35,
Radenci, spričevalo 3.,4. letnika in spričevalo
o poklicni maturi SERŠ Maribor, izdano leta
2000/2001,02001/2002. m1056
Setnikar Tina, Šujica 44, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnd-236893
Sevšek Matjaž, Prušnikova ulica 28,
Maribor, indeks, št. 12150070044, Višja
prometna šola MB. m1044
Skamljič Kristijan, Regentova 14,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje, izdano leta 2003/2004.
m1061
Skubic Jure, Mali Slatnik 43, Novo mesto,
indeks, št. 18051111, Filozofska fakulteta.
gnt-236852
Slanič Denis, Zadružni trg 8, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
gradbena šola MB, izdano leta 2005.
m1081
Sopčić Ivan, Nikole Šubića Zrinskog
11a, Ozalj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehniških usmeritev Novo
mesto, izdano leta 1981. gnl-236860

Starina Sabina, Brunška gora 19, Radeče,
spričevalo 1.,2.,3. letnika in zaključno
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
izdano leta 2001-2004. m1067
Steinberger Leonida, Regentova 14,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja trgovska šola MB, izdano leta 1992.
m1034
Stogart Dušan, Vič 8, Dravograd,
spričevalo o končani OŠ Dravograd, izdano
leta 2002. gnv-237025
Struna Matevž, Ig 307, Ig, spričevalo 3.
letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacijo, izdano leta 2001.
gnd-237393
Sulejmanovič Samra, Koželjskega 7,
Velenje, spričevalo 3. letnika SZŠ Celje.
gnm-237209
Šahbaz Erik, Šišenska cesta 36,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika v Ljubljani. gne-236967
Šašek Anja, Ulica Mirana Jarca 26, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2000. gnz-236971
Šauperl Peter, Gorkega 11, Maribor,
spričevalo 1.,2.,3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta
1999,2000,2001. m1045
Ščap Adrijana, Vinogradniška pot 8,
Benedikt, spričevalo 2. in 4. letnika Živilske
šole MB, izdano leta 2003,2005. m1077
Škofic Matej, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. in 5.
letnika Ekonomske srednje šole v Kranju
– Ljudska univerza Kranj, izdano leta 2003
in 2004. gnd-236968
Škrabar Borut, Efenkova 2, Žalec,
spričevalo 2.,3. letnika in zaključno SŠGT
Celje, izdano leta 1995/96. m1038
Škrabec Anja, Alešovčeva ulica 40,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1999. gnp-237006
Šlamberger Robert, Kungota pru Ptuju
42, Kidričevo, indeks, št. VŠGT Bled.
gnz-237171
Šmit Andreja, Železnikova 20, Maribor,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2005/2006.
m 1042
Šoštar Mateja, Vevška cesta 29c,
Ljubljana-Polje, indeks, št. 11110090271,
Višja strokovna šola Novo mesto.
gny-237072
Špeglič Breda, Arclin 11, Škofja vas,
indeks, št. 04030659, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gnc-237369
Špilar Aleks, Gornji Zemon 25, Ilirska
Bistrica, spričevalo Poklicne strojne šole
Postojna, izdano leta 2001. gnt-237052
Štuhec Andreja, Partizanska cesta 28,
Gornja Radgona, spričevalo 4. letnika rednje
trgovske šole MB, izdano leta 2004/2005.
m1052
Štular Tea, Vojkova cesta 32, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2003 – 2006. gnb-236895
Tamšek Maksimilijan, Turiška vas na
Pohorju 4, Zgornja Ložnica, spričevalo o
zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta
1993. m1032
Terbižan Blaž, Rutarjeva ulica 4, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika Tehniške
gimnazije v Kopru. gnl-237385
Tilinger Nina, Draženska cesta 14F, Ptuj,
spričevalo 1.,2.,in 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje MB, izdano leta 2003,2004,2005.
m1041
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Topić Dragan, Bernetičeva 18, Koper
– Capodistria, indeks, št. 23040488,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnv-236925
Trškan Špela, Gostičeva ulica 3,
Domžale, indeks, št. 04034158, Fakulteta
za upravo. gnh-236889
Udovč Milan, Slepšek 1, Mokronog,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 1980,
1981 in 1982. gnr-237004
Ule Denis, Gradišnikova ulica 22,
Borovnica, spričevalo 7. razreda OŠ Bičevje
v Ljubljani, izdano leta 1984. gnf-236966
Valenčič Aljoša, Rozmanova 17, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole Koper. gnt-237177
Vasiljević Dijana, Tavčarjeva ulica 12,
Škofja Loka, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Ekonomske šole Kranj. gnw-237124
Vidmar Borut, Ozeljan 62a, Šempas,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika SETŠ Nova Gorica, izdano leta 1999
in 2000. gnl-237210
Vidmar Uroš, Sv Trojica 10, Dob,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2002. gnk-237236
Vivod Ivana, Tomšičeva ulica 24,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1.,2.,in
3. letnika Trgovske šole MB, izdano leta
11970-1973. m1029
Vodan Gorazd, Široka 12, Selnica ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ OŠ Selnica
ob Dravi, izdano leta 1969. m1086
Voga Andrej, Šikole 23, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Ptuj, izdano leta 1988. m1030
Volk Boštjan, Stomaž 21, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Novo mesto, program
kmetijsko gospodarski tehnik. gny-237022
Vrabič Niki Jacqueline, Trinkova 18,
Maribor, spričevalo 4. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 2006. m1063
Vršič Jasna, Slavšina 36, Vitomarci,
spričevalo 1.,2.,3.,4. in 5. letnika Kmetijske
šole Ptuj, izdano leta 1994-1999. m1089
Vučer Urška, Vrečkova ulica 5, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 1999. gnq-237030
Zalokar Nataša, Slatina 8/b, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole v Celju, izdano
leta 1995, 1997 in 1998. gnc-236944
Žibert Andrej, Parecag 149, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Velenje. gnn-237058

Ostale listine preklicujejo
Adriatic-Slovenica d.d., PE Maribor, Jadranska c. 25/a, 2000 Maribor, preklicuje
dokument: polica prevozniška odgovornost,
tip dokumenta: S-T-44/02, št. dokumenta:
6876; 6877, število: 2. Ob-26781/06
Avsenak Ogorevc Matej, Ulica 15. aprila
1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 19420173, Ekonomska fakulteta.
gnv-237000
Avto Taxi Kočić Radovan s.p., Pot na
rakovo jelšo 159, Ljubljana, izvo licence št.
010012, za vozilo Kia Sephia 1.6 SLX z reg.
oznako LJ F9-93A, izdana 11. 6. 2002 z
veljavnostjo do 1. 10. 2006. gng-237165

Bajc Kristjan, Pivška ulica 5, Postojna,
delovno knjižico. gnp-237331
Bernetič Saša, Dergomaška 26, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gni-236863
Brajak Viktor, Vrhovci, cesta X/19,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63040014, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnf-237391
Butina Mirna, Topniška 33a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
in gimnazija Ljubljana. gnx-236898
CESAR IVAN s.p., Log v Bohinju 5,
Bohinjska Bistrica, potrdilo za voznike za
cestni prevoz blaga v okviru licence skupnosti
št. 000878/SŠD54-2-5023/2005 izdano na
ime Kovačevič Siniša, z veljavnostjo do
27. 11. 2007. gnm-236859
Čiča Radoje s.p., Starovaška 30,
Šempeter v Savinjski dolini, dovolilnico za
Bosno in Hercegovino – tretja država, št.
1000353. gnq-237230
Gavranovič Darko, Kolodvorska cesta
10, Kočevje, delovno knjižico. gnd-237068
Grabar Dejan, Križevci 151, Križevci,
delovno knjižico. gnx-237223
Gregorčič Anamarija, Šmarjeta 29C,
Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico,
št. 61201455, Pedagoška fakulteta MB.
m1055
Grigić Božidar, Grajzerjeva 28, LjubljanaPolje, študentsko izkaznico, št. 21050213,
izdala FDV v Ljubljani. gnt-237152
Grubar Urban, Tomšičeva ulica 45,
Maribor, preklic delovne knjižice št. 23028
izd. leta 2003. m1036
Guštin Zorica, Adamičeva cesta 1/a,
Grosuplje, vozno karto, št. 2001 s 100%
popustom, izdal LPP. gnf-237266
Hribar Ana, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 44000435, izdala
AGRFT v Ljubljani. gnk-236861
Ivanšek Luka, Ižanska cesta 231,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani. gnl-237010
Jagerič Žaneta, Trg svobode 8,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico,
št.
18020938,
Filozofska
fakulteta.
gnh-237314
Janež Jože, Prešernova 28, Zagorje ob
Savi, izkaznico vojnega veterana, št. 2901
– za brezplačno vožnjo. gnw-236874
Jeran Urša, Puhtejeva ulica 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18040468,
Filozofska fakulteta. gnf-237166
Jović Lidija, Kolodvorska 28, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 41050180,
Medicinska fakulteta. gnp-237031
Kaučič Tanja, Novo polje, Cesta
VII/991260, Ljubljana-Polje, študentsko
izkaznico, št. 20030194, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gns-237003
Klobasa Katarina, Nasipna 114, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61214925,
Pedagoška fakulteta MB. m1040
Kokalj Denise, Puhova ulica 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 42052946,
Akademija za likovno umetnost, izdana na
Močilar Denise. gnt-237127
Kos Špela, Saveljska 67, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazije Bežigrad.
gnj-237387
Koštomaj Adam, Verpete 6, Frankolovo,
študentsko izkaznico, št. 64050243, izdala
fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnp-237081
Krajnc Marjan, Strožišče 13, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnd-237168
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Kržič Katja, Rakitna 26, Preserje, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnc-237194
Lampreht Polona, Ulica Šercerjeve
brigade 5, Maribor, študentsko izkaznico,
št. 11090029144, Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem MB. m1035
Liković Matevž, Pot na Rakovo jelšo 138,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnw-236999
Lukner Sonja, Štrekljeva ulica 66, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20201205, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnz-237021
Mandl Štefan, Pod Pohorjem 26, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 6713, izdane leta
1986. m1062
Markovič
Urška,
Sostrska
cesta
27/a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gne-237192
Matejka
Tomaž,
Ulica
Veronike
Deseniške 8a, Kočevje, delovno knjižico.
gnt-236877
Mauhar Miran, Trata I/5, Kočevje,
delovno knjižico. gnv-236875
Mori Anja, Šmartno 184, Šmartno pri
Slov.Gradcu, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center Slovenj Gradec. gnw-237074
Odlazek Marko, Pečinska cesta 5,
Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
609679. gnf-237191
Okrožnik Tomaž, Čopova 25, Celje,
delovno knjižico. gnw-237024
Ostojić Tina, Aškerčeva 33a, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 28030270,
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gne-237142
Pavlović Lana, Gubčeve brigade
14, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št.
18051458,
Filozofska
fakulteta.
gnu-236851
Pengal Polona, Staretova ulica 1,
Dob, študentsko izkaznico, št. 71001123,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnl-237085
Pišek Tina, Kolarjeva ulica 27, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20030392, Pravna
fakulteta. gnr-237204
Potočnik Martin, prežihova 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93576506, FERI
Maribor. m1057
Pržaku Hajrudin, Frana Kovačiča 1,
Maribor, preklic delovne knjižice št. 15223,
izdane leta 1989. m1084
Ramić Fikreta, Sketova ulica 5/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-237354
Rogač Vanja, Šobčeva 27, Lesce,
študentsko izkaznico, št. 19367450,
Ekonomska fakulteta. gni-237388
Rogelj Tomaž, Dolenja Brezovica
16, Preserje, študentsko izkaznico, št.
64040193, izdala Fakultetaza elektrotehniko
v Ljubljani. gnv-237250
Rošić Jasmina, Trg Prešernova brigade
6, Kranj, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gny-236897
Sevšek Dejan, Predl 14/a, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 93586316,
izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
gnx-237023
Sičanovič Sandi, Borova vas 7, Maribor,
preklic potrdila o uspehu Srednje tekstilne
šole MB, izdano leta 2005. m1068
Sirk Vladimir, Ceglo 11/a, Nova
Gorica, kmetijski vložek, št. 000003396.
gny-237272
Skamljič Feliks, Regentova ulica
14, Maribor, preklic potrdila strokovne
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usposobljenosti za pridobitev licence za
odgovorno osebo št. 610721, izdana leta
1998. m1079
Stojmenova Emilija, Gosposvetska 83,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93581223,
FERI Maribor. m1087
Stropnik Nina, Uriskova 17, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 09040222, izdala
FPP v Portorožu. gnc-236998
Šeneker Simon, Vinarje 46, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93601909, VS
gradbeništvo MB. m1039
Šešerko Tomaž, Rocenska ulica
5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20201330, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnk-236886
Šmarčan Jure, Gregorčičeva 13, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-3534-0/02 ser. št. 9923, izdala
Luka Koper 2002. m1076
Šolar Lovro, Loke 22, Mozirje, študentsko
izkaznico, št. 93493906. m1091
Štangelj Eva, Valvazorjeva 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
gimnazija v Ljubljani. gnn-237383
Štukelj Mija s.p.- Projektiranje vrtov in
parkov, vrtnarske storitve, Prečna pot 15,
Domžale, licenco, št. 009919 za vozilo TAM
prekucnik 26-32, izdana na OZSlovenije.
gni-236963
Tinta Brigita, Gorenje polje 6, Deskle,
študentsko izkaznico, št. 19386860,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd-237343
Topolovec Taja, Regentova ulica 9,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 21030698,
FDV. gnn-236858
Trifunović Danica, Na jami 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-237207
Trontelj Borut, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-237261
Trop Jernej, Na tratah 2, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 64030186, Fakulteta za
elektotehniko. gny-237151
Trškan Špela, Gostičeva ulica 3, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 04034158,
Fakulteta za upravo. gni-236888
Trupi Gregor, Tevče 2(b, Laško,
študentsko izkaznico, št. 29017595, izdala
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Maribor. gnw-237224
Vrančič Jan, Dobrunjska cesta 16,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 64050464, Fakulteta za elektrotehniko.
gnh-237389
Vrščaj Darja, Ločka cesta 19a, Črnomelj,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo. gnu-237301
Weber Vedrana, Zikova 8, Kamnik,
delovno knjižico. gno-236857
Ye Aizong, Ižanska cesta 398S, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-237206
Zevnik Sandi, Bojsno 42, Globoko,
študentsko izkaznico, št. 19384719,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-237386
Zobec Zala, Prisojna pot 5, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnz-237046
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
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Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
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Gradnje
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Izvršbe
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Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Druge objave sodišč
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Preklici
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Potne listine preklicujejo
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Spričevala preklicujejo
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