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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-28054/06
Popravek
V predhodnem razpisu: Zdravila, naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26981/06
se popravi točka II.4), in sicer:
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
Uredništvo
Št. 646/06

Ob-28099/06

Popravek
V predhodnem razpisu za nakup očesnih
leč (CPV 33413100 – 9), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51-52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-13970/06 in Uradnem listu EU dne, 18. 5.
2006, številka 2006/S 94 – 100396, in sicer v
delu predhodnega informativnega obvestila:
Oddelek II.B: predmet naročila (blago ali storitve) se v delu točke II.3) Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV: popravi vrednost 69
mio/1 leto; 207 mio/3 leta, pravilna vrednost
se glasi: 100 mio /1 leto; 300 mio/3 leta.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Št. 3452/06
Ob-27270/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni
naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Trebnje, kontaktna oseba: Stanko Gojkovič, dipl. upr. org.,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: stanko.gojkovič@trebnje.si, internetni naslov: www.trebnje.si.
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I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja čistilne naprave Mirna
z navezovalnim kanalizacijskim omrežjem
(1. faza).
II.2) Kraj izvedbe: Slovenska vas – Dob.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja komunalne čistilne naprave Mirna (4000 PE)
z vso zahtevano oziroma spremljajočo
infrastrukturo (dostopna cesta, komunalni in energetski priključki) navezovalno
kanalizacijsko omrežje na odseku ZPKZ
DOB-ČN.
II.6) Predvideni datum začetka postopka:
27. 10. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3452/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 9. 2006.
Komunala Trebnje d.o.o.

Javni razpisi
Blago
Št. 5/06-13

Ob-27433/06

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za dobavo in montažo
teledirigiranega RTG aparata, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23570/06, se:
v oddelku IV: Postopek točka IV.3.3 –
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje, datum »22. 9. 2006« in številka
»49« dni od odposlanja obvestila nadomesti
z datumom »16. 10. 2006« in številko »61«
dni od odposlanja obvestila.
v oddelku IV: Postopek točka IV.3.7.2 –
Datum, čas in kraj, se datum »22. 9. 2006«
nadomesti z datumom »16. 10. 2006«.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-27734/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: Oprema za rekonstruirano
pralnico, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 28. 7. 2006, Ob-21741/06 ter
v Uradnem listu EU 2006/S 142-152694,
z dne 28. 7. 2006 ter v popravku objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15. 9.
2006, Ob-25803/06 in v Uradnem listu EU
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2006/S 175-185866, z dne 14. 9. 2006, se
popravijo točke III.1.1, IV.3.3, IV.3.4, IV.3.8
in VI.5:
III.1.1 Obvezni depoziti in jamstva:
Popravi se 1. točka, in sicer:
1. da ima garancijo za resnost ponudbe
v višini, in sicer:
– 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR
za sklop 1,
– 3,000.000 SIT oziroma 12.518,78 EUR
za sklop 2,
– 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR
za sklop 3.
Garancija mora veljati do 12. 4. 2007.
Opomba: v primeru prijave na več sklopov, lahko ponudnik predloži eno bančno
garancijo za resnost ponudbe v skupnem
znesku zahtevanih višin bančnih garancij za
posamezen sklop.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne
dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do
dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do
17. 10. 2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 do 13.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 10.
2006 ob 11 uri; v pisarni vodje skupine za
javna naročila (stavba št 10).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-412/2006-6

Ob-27735/06

Popravek
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
pisarniškega materiala in računalniškega
potrošnega materiala, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
Ob-25627/06 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti z dne 14. 9. 2006, številka
objave: 2006/S 175 – 186402, se dopolni
točki:
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2006
ob 11. uri; Mestna občina Ljubljana, Prešernov trg 2, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-353/2006/10

Ob-28105/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme
za nadzor državne meje in druge tehnične
opreme, št. 430-353/2006, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-25103/06, se spremenijo točke objave:

Stran
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 17. 10. 2006 do
11. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do 15.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 10.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-27264/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Mengeš, kontaktna oseba: Metka Kočar,
Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/72-30-220, faks 01/72-30-225, elektronska pošta: racunovodstvo@vrtec-menges.com.
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: sukcesivna dobava živil za prehrano predšolskih otrok v vrtcu
Mengeš.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za prehrano
predšolskih otrok v vrtcu Mengeš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JZ Vrtec Mengeš, Šolska
ulica 12, 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. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. sadje,
10. zelenjava,
11. testenine,
12. zmrznjena zelenjava,
13. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila, začetek 1. 1. 2007 in/ali konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 45 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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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: pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izjava o nezavajajočih podatkih,
– potrdilo o registraciji,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– 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 kateri drug postopek
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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; da v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotavlja potrebne dnevne
količine ne glede na sezono,
– da lahko zagotavlja potrebne letne količine,
– da je dostava fco vrtec,
– odzivni čas 24 ur,
– da zagotavlja higieno živil in opravlja
kontrolo kakovosti.
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 30. 10. 2006.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem, oziroma poslati pisni zahtevek, ki
mora vsebovati polni naslov prevzemnika
razpisne dokumentacije in ime kontaktne
osebe. Zahtevek je potrebno poslati na naslov: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234
Mengeš, faks 01/72-30-225 ali e-mail: racunovodstvo@vrtec-menges.com.
Plačati materialne stroške na TRR Vrtec
Mengeš, št. 01272-6030639424 pri čemer
navedite namen plačila: »plačilo razpisne
dokumentacije – živila za prehrano otrok.«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 12. uri; v prostorih naročnika: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš.
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.
Vrtec Mengeš
Ob-27272/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec dr. France Prešeren, kontaktna oseba: Irma Bartol, Erjavčeva c. 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-26-20, faks 01/241-26-30, elektronska pošta: irma.bartol@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:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec dr. France Prešeren,
enota Puharjeva 4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sladoled,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa,
5. jajca,
6. ribe in konzervirane ribe,
7. zelenjava in suhe stročnice,
8. jabolka,
9. hruške,
10. ostalo sveže in suho sadje,
11. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje,
12. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje,
13. sadni sokovi, nektarji, sadne pijače
in sirupi,
14. žita in mlevski izdelki,
15. testenine,
16. hitro zamrznjeni izdelki iz testa,
17. kruh in pečeno pekovsko pecivo,
18. slaščičarski izdelki in keksi,
19. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe,
20. riž,
21. splošno prehrambeno blago.
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 zavarovanje resnosti ponudbe (če je po zakonu obvezna),
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če je po zakonu obvezna).
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.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na naslovu
naročnika z dokazilom o plačilu na TRR
01261-6000000573.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 12. uri, Pedagoška soba na upravi Vrtca
dr. France Prešeren.
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.
Vrtec dr. France Prešeren
Št. 51/06
Ob-27418/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ledina, kontaktna oseba: Irma Bartol,
Čufarjeva ul. 14, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-82-40, faks 01/230-82-53, elektronska pošta: irma.bartol@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.vrtec-ledina.org.
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:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva
ul. 14, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sladoled,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa,
5. jajca,
6. ribe in konzervirane ribe,
7. zelenjava in suhe stročnice,
8. jabolka,
9. hruške,
10. ostalo sveže in suho sadje,
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11. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje,
12. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje,
13. sadni sokovi, nektarji, sadne pijače
in sirupi,
14. žita in mlevski izdelki,
15. testenine,
16. hitro zamrznjeni izdelki iz testa,
17. kruh in pečeno pekovsko pecivo,
18. slaščičarski izdelki in keksi,
19. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe,
20. riž,
21. splošno prehrambeno blago.
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:
– bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe (če je po zakonu obvezna),
– izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če je po zakonu obvezna).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na naslovu
naročnika z dokazilom o plačilu na TRR
01261-6000000476.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 9. uri, Pedagoška soba Vrtca Ledina.
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.
Vrtec Ledina
Ob-27554/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-310, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev za nakup in sukcesivno
dobavo živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče kuhinje Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklopi (skupine) so razdeljeni na več
podsklopov (podskupin). Ponudnik bo lahko sodeloval pri izbiri samo, če bo ponudil vse artikle iz posameznega pod sklopa
(podskupine).
Sklop 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg in količina: 17,500.000 SIT
brez DDV.
Sklop 2
2) Kratek opis: sveže meso in izdelki iz
svežega mesa.
3) Obseg in količina: 16,000.000 SIT
brez DDV.
Sklop 3
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg in količina: 1,500.000 SIT brez
DDV.
Sklop 4
2) Kratek opis: mesni in suhomesnati
izdelki.
3) Obseg in količina: 8,300.000 SIT brez
DDV.
Sklop 5
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg in količina: 3,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 6
2) Kratek opis: olja in maščobni pro
izvodi.
3) Obseg in količina: 2,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 7
2) Kratek opis: moke, testenine in zdrobi.
3) Obseg in količina: 2,800.000 SIT brez
DDV.
Sklop 8
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg in količina: 6,900.000 SIT brez
DDV.
Sklop 9
2) Kratek opis: slaščičarski proizvodi.
3) Obseg in količina: 5,300.000 SIT brez
DDV.
Sklop 10
2) Kratek opis: sadje sveže.
3) Obseg in količina: 11,000.000 SIT
brez DDV.
Sklop 11
2) Kratek opis: zelenjava sveže in naravno kisana.
3) Obseg in količina: 4,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 12
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava
in sadje.
3) Obseg in količina: 2,500.000 SIT brez
DDV.
Sklop 13
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
sadje.
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3) Obseg in količina: 3,200.000 SIT brez
DDV.
Sklop 14
2) Kratek opis: brezalkoholna pijača in
mineralna voda.
3) Obseg in količina: 7,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 15
2) Kratek opis: ostalo splošno prehrambeno blago.
3) Obseg in količina: 14,000.000 SIT
brez DDV.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 105,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
60-dnevnega plačilnega roka.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Na javni razpis po odprtem postopku se
za sukcesivno dobavo se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetniki
in kmetje), ki morajo svoji ponudbi predložiti
kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločba o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
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prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o
poslovnih obveznostih;
8. da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so
bil/i blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdilo za vse odprte transakcijske
račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe;
12. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja zdravstva – pisna izjava;
2. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa na katerega se prijavlja – pisna izjava;
3. da zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
4. da izpolnjuje pogoje in načela o higieni
živil in kontrole kakovosti – pisna izjava;
5. da zagotavlja fiksnost cen v določenem obdobju – pisna izjava.
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 16. 11. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – živila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006 do 10.
ure; na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice.
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 17. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2006
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, 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: 27. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 73
Ob-27745/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prebold, kontaktna oseba: Majda Zalokar, Graščinska c. 7, 3312
Prebold, Slovenija, tel. 03/703-64-20,
faks 03/703-64-30, elektronska pošta: milan.jezernik@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 Prebold,
Graščinska c. 7, 3312 Prebold.
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 in zelenjava, 7. sadni sokovi, 8. slaščičarski izdelki, 9.
splošno prehrambeno blago, 10. testenine,
11. zmrznjena 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,
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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 13. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT (vključen DDV), valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
številka 01374 – 6030675748 odprt pri UJP
Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 24. 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: 5. 12. 2006
ob 9.30, Osnovna šola Prebold, Graščinska
c. 7, 3312 Prebold.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Osnovna šola Prebold
Št. 116/06
Ob-27758/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Griže, kontaktna oseba: Majda Zalokar, Griže 1A, 3302 Griže, Slovenija,
tel. 03/713-21-50, faks 03/713-21-64, elektronska pošta: osce-grize@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 Griže, Griže
1A, 3302 Griže.
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 in zelenjava, 7. sadni sokovi, 8. slaščičarski izdelki,
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9. splošno prehrambeno blago, 10. testenine, 11. zmrznjena 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 13. 11. 2000.
Cena: 15.000 SIT (vključen DDV).
Valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
številka 01390-6030687671, odprt pri UJP
Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 24. 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: 5. 12. 2006
ob 11. uri; Osnovna šola Griže, Griže 1A,
3302 Griže.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Osnovna šola Griže
Št 025-60/2006
Ob-27766/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontak-
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tna 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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Blaž Kovač,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-85, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Blaz.Kovac@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: dobava 1 kombiniranega transportnega vozila.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 1 kombiniranega transportnega vozila, v skupni nabavni vrednosti (z
DDV) 7 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota ZGS,
Večna pot 2, Ljubljana ali salon prodajalca,
če je to za naročnika ugodneje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
1 kombiniranega transportnega vozila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po potrditvi računa, vendar se
račun sme izstaviti šele po dobavi vozila.
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. Registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
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suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ugodnost ponujene cene,
2. poraba goriva,
3. garancijski rok za motor in pogonske
dele,
4. garancijski rok za prerjavenje pločevine,
5. opremljenost z avtomatsko klimatsko
napravo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 10. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 979. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do
8.30.
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: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 10. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-61/2006
Ob-27767/06
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, kontaktna oseba:
Dragan Matijašić, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-68, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: dragan.matijasic@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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: inštrumenti za potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije in Centralna enota
ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: digitalni fotoaparat.
3) Obseg ali količina: digitalni fotoaparat
– 20 kosov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: merilne vrvice.
3) Obseg ali količina: merilna vrvica 50 m
– 8 kosov.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: premerke.
3) Obseg ali količina:
1. premerka 60 cm – aluminijasta – 30
kosov,
2. premerka 80 cm – aluminijasta – 44
kosov,
3. premerka 80 cm – aluminijasta – 5
kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 107
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 50 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po potrditvi 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:
1. Registracija pri pristojnem organu.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma da ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.

In drugo po 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancija.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TrR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 980. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do 9. ure
ali 19 dni od dneva odposlanja obvestila.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 11. uri; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-27779/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni
naslov: www.ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/06-jn.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v letu 2007
in 2008.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: domovi starejših občanov
in varstveno delovni centri v Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
64.477.696 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT, ki mora veljati do 28. 2. 2007
in izjava ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 15,000.000 SIT, ki bo veljala od dneva
izročitve do 31. 1. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 45 dni in fiksna ponudbena cena
celotno obdobje veljavnosti pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – dokazilo: izpisek iz sodnega registra podjetij za
pravne osebe in potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS za
fizične osebe;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – dokazilo: veljavna licenca za
opravljanje energetske dejavnosti za trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu
z električno energijo od Agencije za energijo RS;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in/ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– dokazilo: izpis iz kazenske evidence, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje in izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – dokazilo: potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register; samostojni
podjetniki in obrtniki predložijo potrdilo, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali
Obrtne zbornice;
e) da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo:
– potrdilo, ki ga izda Davčna uprava RS; po-
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trdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupni prihodek iz poslovanja (brez
podizvajalcev) v letu 2005 najmanj v višini
vrednosti ponudbe z DDV za letno količino
– dokazilo: ustrezen finančni izkaz o prihodkih iz poslovanja za leto 2005 (obrazec BON
za leto 2005 iz katerega so razvidni ti podatki ali bilanca stanja za leto 2005);
– izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2002
do vključno 2005), ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja – dokazilo: izjava ponudnika;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zadostne kadrovske in
tehnične kapacitete za nemoteno opravljanje dobave blaga, ki je predmet javnega
naročila in ima redno zaposlena vsaj dva
strokovna delavca z aktivnim znanjem slovenskega jezika – dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik bo zagotavljal dobavo električne energije neprekinjeno ves čas trajanja
pogodbe, pod pogoji in na način kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji – dokazilo:
izjava ponudnika;
– ponudnik ima zadostne kadrovske in
tehnične kapacitete, da bo lahko pravočasno pridobil in izpeljal postopek za sklenitev
pogodb o dostopu do električnega omrežja
za vsa odjemna mesta pooblastiteljev – dokazilo: izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 77 z dne 21. 7.
2006, Ob-21171/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
pred dvigom razpisne dokumentacije plačati 9.000 SIT z DDV na št. TRR:
33000-0001435397 pri Hypo Alpe-AdriaBank in zahtevi za dvig razpisne dokumentacije priložiti fotokopijo potrdila o nakazilu
zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 11.30; Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka cesta 3c, 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: 28. 9. 2006.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-27783/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Mišo Pušnik, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava stroja za vgrajevanje asfaltne
mase.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
stroja za vgrajevanje asfaltne mase.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila
– BON obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju osnovnih tehničnih
zahtev v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
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1. ponudbena cena 70%,
3. dobavni rok 20%,
2. reference ponudnika 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 7. 11. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika, št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 7. 11. 2006 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 8. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 7. 11. 2006 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.
Št. 430-382/2006/5
Ob-27784/06
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 dobavo in montažo
opreme za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, PP
Črnomelj in PP Krško, št. 430-382/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sklop 1: PP Šmarje
pri Jelšah, Rimska cesta 4, Šmarje pri Jelšah; sklop 2: PP Črnomelj, Lokve pri Črnomlju; sklop 3: PP Krško, Cesta krških žrtev
53, Krško.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, PP Črnomelj in PP Krško, po sklopih iz priloge B. Predmet javnega razpisa
v sklopu 2 (za PP Črnomelj) pri opremi za
protivlomno varovanje in videonadzor, je
tudi zagon sistema in izvedba šolanja.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Šmarje pri Jelšah
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Šmarje pri Jelšah, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo ter dopolnilno/specialno opremo
(opremo prostora za pranje vozil, opremo
prostorov za pridržanje, orodje in opremo
priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo, ipd.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 66,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Črnomelj
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Črnomelj, ki zajema:
pisarniško, pohištveno in drugo notranjo
opremo, opremo za sistem protivlomnega
varovanja, opremo za videonadzor, telefonsko centralo s terminalno opremo (Alcatel OMNI PCX) ter dopolnilno/specialno
opremo (opremo prostora za pranje vozil,
opremo prostorov za pridržanje, orodje in
opremo priročne delavnice za vzdrževanje,
audio/video opremo, birotehnično opremo,
ipd.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 60,833.333,34
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 1) – obrazložitev za
telefonsko centralo s terminalno opremo
(Alcatel OMNI PCX): zahteva po točno določeni opremi temelji na prvem odstavku

35. člena Zakona o javnih naročilih, ZJN-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04), ki omogoča, da
naročnik točno določeno opremo nabavi v
primeru, če bi bila le-ta nezdružljiva z že
obstoječo opremo ali bi imela nabava opreme za posledico nesorazmerne stroške ali
bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave.
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme ter zagon sistema in izvedbo šolanja (za opremo za protivlomno varovanje in videonadzor) pa je 45
dni od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža opreme za
potrebe PP Krško
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Krško, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo
ter dopolnilno/specialno opremo (opremo
prostora za pranje vozil, orodje in opremo
priročne delavnice za vzdrževanje, audio/video opremo, birotehnično opremo, ipd.).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 31,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Opomba pod točko 4): izbrani ponudnik
bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni
od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
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: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Opisi in količine opreme, ki je predmet javnega razpisa ter ostale zahteve naročnika
so podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
159,166.666,68 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, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in izjava banke o
izdaji bančne garancije 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da sku-
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pina 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;
– obrtno dovoljenje (če je potrebno).
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 (ponudnik ga mora predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih;
– licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov (v primeru, da se prijavljajo
na sklop 2).
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: 430-382/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/s 98-26368/06 z dne 22. 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: 12. 11. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43038206, 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.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 14. 11.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; naročilo se sofinancira iz sredstev
skupnosti, in sicer: Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): izbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepov o oddaji naročila, rok
za dobavo in montažo opreme (ter izvedbo
šolanja za sklop 2) pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
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:
Navedite postopek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-27785/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
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javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Alenka Smrekar, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za potrebe Upravne enote
Ljubljana – SUNZ za objekt na Tobačni ulici
5, Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za potrebe Upravne enote
Ljubljana – SUNZ za objekt na Tobačni
ulici 5, Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pisarniške in arhivske opreme za
potrebe Upravne enote Ljubljana – SUNZ za
objekt na Tobačni ulici 5, Ljubljana.
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:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT z veljavnostjo do
29. 3. 2007.
Izjavi banke, da bo ponudniku v primeru,
če bo ponudnik izbran, izdala bančno garan-
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cijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku po obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter temi navodili ponudnikom.
Dokazilo: lastna izjava ponudnika, da posluje v skladu z veljavnimi predpisi ter temi
navodili ponudnikom.
2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
Dokazila:
2.1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen.
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
in
Priložena pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
5. Ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini.
Dokazila:
5.1 Ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji: potrdilo, ki ga izda davčni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke in
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druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež in ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
5.2 Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
in
Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. 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.
2. Ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa.
Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati vsaj 2 kvalitetno in pravočasno zaključeni dobavi in montaži blaga, ki sta po vsebini, zahtevnosti in
obsegu istovrstni predmetu razpisanih del,
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe,
v znesku nad 100,000.000 SIT brez vključenega DDV.
Dokazilo: seznam opravljenih dobav in
montaž blaga, ki so po vsebini, zahtevnosti
in obsegu istovrstne predmetu razpisanih
del, v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
z zneskom, datumom in nazivom končnega naročnika (priložen obrazec), vključno z
dokazilom v obliki potrdila – izjave (priložen
obrazec), izdanim s strani končnega naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim),
ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
2. Ponudnik mora izkazati, da vgrajena
iverica ustreza razredu E1 in da je vsa oprema izdelana iz takega materiala, ki ustreza
čim višjim požarno varstvenim standardom
in ne vsebuje škodljivih nevarnih snovi, ki bi
se sproščale po prostoru.
Dokazilo: potrjena lastna izjava ponud
nika.

3. Ponudnik mora izkazati, da delovni
stoli zagotavljajo dodatno ergonomsko udobje, ostali pisarniški stoli pa osnovno ergonomsko obliko.
Dokazilo: potrjena lastna izjava ponudnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-236/2006, zap.
št. JN: odpat-45/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 17. 11. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 29. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 11.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
sejna soba v 6. nadstropju, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega razpisa in v zvezi s pripravo ponudbe potekajo izključno
preko obrazca na spletnih straneh naročnika. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu,
postavljenem v ta namen, ponudnikom, ki v
tem informacijskem sistemu naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi preko elektronske
pošte.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Dunajska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-27791/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: RTV 047/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja sistema Dalet za produkcijo in arhiviranje vsebin RA programov
– strojna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in
nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 31. 12. 2006, v vrednosti 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
047/2006.
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 047/2006.
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
047/2006.
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 047/2006.
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 26. 10. 2006.
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Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 047/2006-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2006
ob 11. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 40/06
Ob-27801/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Vransko Tabor, kontaktna oseba: Majda Zalokar, Vransko 23, 3305 Vransko, Slovenija, tel.
03/703-23-70, faks 03/703-23-80, elektronska pošta: os.vransko@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 Vransko
Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko.
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 in zelenjava, 7. sadni sokovi, 8. slaščičarski izdelki,
9. splošno prehrambeno blago, 10. testenine, 11. zmrznjena 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
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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 13. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT (vključen DDV).
Valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
številka 01389-6030686847, odprt pri UJP
Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 24. 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: 5. 12. 2006
ob 8. uri; Osnovna šola Vransko Tabor,
Vransko 23, 3305 Vransko.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Osnovna šola Vransko Tabor
Št. 63
Ob-27804/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ F. Roša Celje, kontaktna oseba: Maja
Grenko, Cesta na Dobrovo 114, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-06-00, faks
03/425-06-20, elektronska pošta. projekt2.
oscefr@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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ F. Roša Celje, Cesta
na Dobrovo 114, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točke, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun,
št. 01211-6030646778 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12.
ure na naslov naročnika OŠ F. Roša Celje,
Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 6. 11. 2006 ob 13.30. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ F. Roša Celje
Št. 473/06
Ob-27805/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija,
tel. 03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212
Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@
pb-vojnik.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kurilno olje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna
enota Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 310.000
litrov.
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 500.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence (dokaz ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokaz ne sme biti starejši od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
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– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (dokaz
mora biti v originalu in ne starejši od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON – 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran – velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 (dokaz
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da bo pri vsaki sukcesivni dobavi ekstra lahkega kurilnega olja kupcu priznal ponujeni rabat v % – pisna izjava ponudnika;
– da bo dostavljal cenike ob vsaki spremembi cene – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vso razpisano letno količino ekstra lahkega kurilnega olja – pisna
izjava ponudnika;
– da zagotavlja dostavo blaga fco sedež
Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna
enota Ravne pri Šoštanju – iztočeno – pisna izjava ponudnika;
– da bo odzivni čas en delovni dan – pisna izjava ponudnika;
– da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto
kontrolira pooblaščeni zavod – pisna izjava
ponudnika;
– da ima dokazilo o usposobljenosti za
prevoz lahko vnetljivih snovi – certifikat o
brezhibnosti vozila za prevoz določenega
nevarnega blaga oziroma licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu;
– da razpolaga z vozili prostornine ca.
7.000 litrov in ca. 3.000 litrov – pisna izjava
ponudnika;
– da je seznanjen z načinom dostopa in
načinom manipulacije pri dobavi kurilnega
olja – pisna izjava ponudnika;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede
kakovosti in nespoštovanja drugih določil
pogodbe – pisna izjava ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena na dan 24. 10. 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
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faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13.
uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100
– 6030279349 pri UJP Žalec, s pripisom za
razpisno dokumentacijo »kurilno olje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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 31. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2006
ob 9. uri, sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila (brez DDV):
43,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 94
Ob-27807/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Ljubečna, kontaktna oseba: Martin
Grosek, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna, Slovenija, tel. 03/780-61-10, faks
03/780-61-20, elektronska pošta: martin.grosek@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ Ljubečna, Kocbekova
cesta 40a, 3202 Ljubečna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
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9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun,
št. 01211-6030646972, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
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vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika: OŠ Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 9. 11. 2006 ob 13.30; Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ Ljubečna
Št. 106
Ob-27815/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Polzela, kontaktna oseba: Majda Zalokar, Polzela 10, 3313 Polzela, Slovenija, tel. 03/703-31-12, faks
03/572-01-35, elektronska pošta: tajnistvoos.polzela@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Polzela,
Polzela 10,3313 Polzela.
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 in zelenjava, 7. sadni sokovi, 8. slaščičarski izdelki,
9. splošno prehrambeno blago, 10. testenine, 11. zmrznjena 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
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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 13. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT (vključen DDV).
Valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun,
št. 01373-6030675312, odprt pri UJP Žalec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 24. 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: 5. 12. 2006
ob 12.30; Osnovna šola Polzela, Polzela 10,
3313 Polzela.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Osnovna šola Polzela
Ob-27933/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojnovarstveni zavod Tržič, kontaktna
oseba: Suzana Smolej, Cesta Ste Marie
aux Mines 28, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-16-00, faks 04/597-16-09, elektronska pošta: tajnistvo.vvztrzic@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
1. skupina: kruh in pekovski izdelki;
2. skupina: sladice;
3. skupina: meso in mesni izdelki;
4. skupina: mleko in mlečni izdelki;
5. skupina: sveža zelenjava, sadje in
suho sadje;
6. skupina: konzervirana zelenjava in
sadje;
7. skupina: zamrznjene in konzervirane
ribe;
8. skupina: jajca;
9. skupina: moka, žita in mlevski izdelki;
10. skupina: testenine, zakuhe;
11. skupina: zamrznjeni program;
12. skupina: zamrznjena zelenjava, sadje;
13. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojno varstveni zavod Tržič, Cesta Ste. Marie aux Mines 28,
4290 Tržič.
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: kruh
in pekovski izdelki; sladice; meso in mesni
izdelki; mleko in mlečni izdelki; sveža zelenjava, sadje in suho sadje; konzervirana
zelenjava in sadje; zamrznjene in konzervirane ribe; jajca; moka, žita in mlevski izdelki;
testenine, zakuhe; zamrznjeni program; zamrznjena zelenjava, sadje; ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 1. 2007 in/ali konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– odločbo – dovoljenje za opravljanje
dejavnosti;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga;
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika;
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 30 točk,
2. celovitost ponudbe – 25 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 20 točk,
4. dodatne ugodnosti – 20 točk,
5. reference – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01331-6030642741 pri
UJP, Slovenski trg 2, Kranj s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija.
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 1. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2004
ob 8. uri; Vzgojno varstveni zavod Tržič, Cesta Ste. Marie aux Mines 28, 4290 Tržič.
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: 29. 9. 2006.
Vzgojnovarstveni zavod Tržič
Št. 1466/01-06
Ob-27935/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kraški vodovod Sežana d.o.o., kontaktna
oseba: Darijo Pribac, Bazoviška cesta 6,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-16-60,
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 06/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v obdobju
2007–2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odjemna mesta objektov Kraškega vodovoda, na območjih občin
Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen in
Miren-Kostanjevica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe in finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Veljavna registracija za dejavnost, ki je
predmet naročila.
2. Ponudnik mora imeti licenco za trgovanje na organiziranem trgu z električno
energijo ali za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno
energijo.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; zoper ponudnika ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom.
5. Ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
6. Ponudnik je v letu 2005 ustvaril prihodke najmanj v višini trikratne vrednosti
ponudbe.
7. Ponudnik ima v zadnjih šestih mesecih število dni neporavnanih obveznosti
enako nič.
8. Ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami in naročniku zagotavlja dobavo
električne energije na vsa odjemna mesta,
ki bodo vključena v pogodbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Redni izpisek iz sodnega registra, oziroma priglasitveni list za s.p.
2. Veljavna licenca za zahtevano energetsko dejavnost.
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3. Pisna izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kazenskega dejanja v zvezi s podkupovanjem in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. Potrdilo pristojnega davčnega urada
ali drugega pristojnega organa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo
pod točki 6 in 7 mora ponudnik predložiti
BON-1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo pod točko 8 mora
ponudnik predložiti lastno izjavo o zagotavljanju potrebnih količin električne energije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2006 do
12. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
10100-0029191951 pri Banki Koper ali gotovinsko plačilo na blagajni podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2006
ob 13. uri; Kraški vodovod 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: 29. 9. 2006.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Ob-27936/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel., 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: obvezilni in sanitetni material.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obvezilni in sanitetni material.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in količine blaga, ki so predmet javnega razpisa so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
360,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 daje predložil BON-2 ali potrdilo banke, pri kateri ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); velja za pravne osebe in
gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno
število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike;
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav;
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5.
a k specifikaciji zahtev naročnika;
10. da nudi 75 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in pravilno izstavljenega računa;
11. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor -razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
12. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da imajo vse prijavljene vrste blaga
CE oznako, ki jo bo prijavitelj na zahtevo
naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih
dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle
iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina
o skladnosti – za artikle iz razredov l-s, l-m,
Na, llb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2006/S 173 184327 z dne 12. 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: 7. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 18. 12. 2006.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-27937/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska ce-

sta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-135, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 16-87/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razkužila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: 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: predmet javnega naročila: razkužila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
2. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
3. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav.
4. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
2. Izjava, da zagotavlja 90-dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava, da ponujeno blago izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji.
2. Izjava, da ima za ponujene artikle priložen prospektni material ali lasten opis, ki
izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami.
3. Izjava, da bo predložil vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih bo naročnik
zahteval.
4. Izjava, da zagotavlja 4-dnevni dobavni rok.
5. Izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja.
6. Izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene.
7. Izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-87/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvidoma
1. 12. 2006 ob 12. uri; Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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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: 29. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 72/06
Ob-27951/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Štore, kontaktna oseba: Maja Grajžl (tel. 03/780-21-14), Ulica
Cvetke Jerin 5, 3220 Štore, Slovenija, tel.
03/780-21-10, faks 03/780-21-20, elektronska pošta: maja.grajzl@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Štore,
Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki:
1. sklop: mleko, 2. sklop: jogurti; 3. sklop:
smetana, skuta in maslo; 4. sklop: siri; 5.
sklop: mlečni namazi; 6. sklop: mlečni pudingi in deserti; 7. sklop: sladoledi,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki: 1. sklop: juneče meso; 2. sklop: svinjsko meso, 3. sklop: telečje in goveje meso;
sklop: 4. perutninsko meso; 5. sklop: salame
in mesnine; 6. sklop: perutninske mesnine in
salame, 7. sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: 1. sklop: zamrznjene ribe; 2. sklop:
konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: 1. sklop:
olja; 2. sklop: majoneze; 3. sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: 1. sklop: solata; 2. sklop: ostala zelenjava; 3. sklop: sveže sadje; 4. sklop: suho
sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje: 1. sklop: zamrznjena zelenjava, 2. sklop: konzervirana in
vložena zelenjava; 3. sklop: kislo zelje in
repa; 4. sklop: konzervirano sadje; 5. sklop:
marmelade,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi: 1.
sklop: sokovi in nektarji; 2. sklop: sirupi, 3.
sklop: sadne kaše; 4. sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: 1. sklop: riž; 2. sklop: mlevski izdelki; 3. sklop: instant mlevski izdelki; 4.
sklop: kaše; 5. sklop: kosmiči, 6. sklop:
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testenine; 7. sklop: polnjene testenine; 8.
sklop: dehidrirane zakuhe in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: 1. sklop: izdelki iz krompirjevega testa; 2. sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko
pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: 1. sklop:
kruh; 2. sklop: pekovsko pecivo; 3. sklop:
keksi in slano pecivo; 4. sklop: slaščičarska
peciva – biskvitne rezine in torte; 5. sklop:
sendviči; 6. sklop: zamrznjeno testo;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago: 1. sklop: kakavovi in kavini izdelki; 2.
sklop: čaji; 3. sklop: razni praški; 4. sklop:
kisi, 5. sklop: med; 6. sklop: začimbe; 7.
sklop: instant juhe; 10. sklop: ostala živila in
dodatki jedem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2006 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun,
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št. 01100-6000014088 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Štore,
Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 7. 11. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Osnovne šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, 3220
Štore.
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: 29. 9. 2006.
Osnovna šola Štore
Št. 9
Ob-27952/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Petka Šolske storitvene dejavnosti Žalec, kontaktna oseba: Cvetka Plešnik, Ulica Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-11-51, faks 03/713-11-62, elektronska pošta: petka@petka-zavod.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Osnovna šola Petrovče, Petrovče 32,
3301 Petrovče;
Osnovna šola Šempeter v Savinski dolini, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini;
I. Osnovna šola Žalec, Šilihova ulica 1,
3310 Žalec;
Podružnična osnovna šola Gotovlje, Gotovlje 73, 3310 Žalec;
Podružnična osnovna šola Ponikva, Ponikva 17, 3310 Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
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6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi, sirupi in
napitki,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – izdelki iz testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. cena – 75 točk,
2. plačilni rok – 10 točk,
3. fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev
– 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17 mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
4. ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena – 80 točk,
2. plačilni rok – 15 točk,
3. ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 11. 2006 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri naročniku
Petka Šolske storitvene dejavnosti Žalec,
Ulica Ivanke Uranjek, 2, 3310 Žalec, do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.

Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01390-6030692327 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 9. ure,
na naslov naročnika: Petka Šolske storitvene dejavnosti Žalec, Ulica Ivanke Uranjek
2, 3310 Žalec.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 13. 11. 2006 ob 10. uri; Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Petka
Šolske storitvene dejavnosti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec.
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: 29. 9. 2006.
Petka Šolske storitvene dejavnosti
Žalec
Ob-27953/06
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, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 017478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kombi
limuzina nižjega razreda – 5 kom, kombi limuzina nižjega srednjega razreda – 1 kom,
vozilo s štirikolesnim pogonom – 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bianco
menica za resnost ponudbe.
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bianco menica za dobro izvedbo posla.
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bianco menica za zava-
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.
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:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
2. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
4. Potrdilo, 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.
5. Podatki o finančni sposobnosti ponudnika, in sicer: pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – finančna sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli
blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
6. Tehnična sposobnost ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni
podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu – priglasitveni list.
2. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
3. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
4. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo
obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo
tudi podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
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ponudnikove transkacijske račune, da le ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti (razen BON-1) ne smejo biti starejši
od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o tehnični sposobnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena (90 točk),
2. garancijska doba (10 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006.
Cena: brezplačen prevzem na spletnih
straneh Geodetske uprave Republike Slovenije http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 10. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-27956/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-135, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-88/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
RTG filmi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: 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: predmet javnega naročila: RTG filmi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
2. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
3. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb.
4. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
2. Izjava, da zagotavlja 90-dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava, da ponujeno blago izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji.
2. Izjava, da bo predložil vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih bo naročnik
zahteval.
3. Izjava, da zagotavlja 4-dnevni dobavni rok.
4. Izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja.
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5. Izjava, da zagotavlja dostavo blaga
fco Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene.
6. Izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-88/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvidoma
1. 12. 2006 ob 12. uri; Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-27971/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07 39-39-215,
faks 07 39-39-212, elektronska pošta: pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-37/2006-2011 Nabava
pisarniške opreme - Knjižnica Mirana Jarca
- Rozmanova 28.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kupujemo pohištveno opremo za knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, objekt
Rozmanova 28, po izdelanem projektu
opreme, ki ga je izdelal Atelje Marko Mušič d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rozmanova ulica 28,
8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oprema, ki se kupuje s tem razpisom, je po
projektantskem predračunu ocenjena na
15,000.000 SIT (brez DDV).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: delo se bo izvajalo po sklenitvi
pogodbe, predvidoma v mesecu decembru
2006. Vsa oprema mora biti montirana do
15. 1. 2006, ko se predvideva selitev dela
osebja knjižnice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2006, konec 15. 1.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: račun
bo plačan v roku 60 dni od montaže in uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu z zakonodajo.
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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun in da
so skupni prihodki ponudnika v letu 2005
znašali vsaj 60 milijonov SIT,
– da je v zadnjih petih letih dobavil opremo za najmanj tri pogodbene partnerje in

ima njihova potrdila o dobro opravljenem
delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Upoštevane bodo dobave v višini 15 milijonov
SIT ali večje (oprema poslovnih prostorov),
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT (veljavna še 90 dni
od odpiranja).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran,
– ponudnikov skupni promet v letu 2005
je moral znašati najmanj 60,000.000 SIT.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT, veljavna še 90 dni od
odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih petih letih
dobavil opremo za najmanj tri pogodbene
partnerje in ima njihova potrdila o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe. Upoštevane bodo dobave opreme
v višini 15 milijonov SIT ali večje (poslovni
prostori),
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke.
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: 430-37/2006-2011.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 11. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP, št.
01285-0100015234 model 00 sklic 5555.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006, do 10.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 1. 2007 in/ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom in osebnim dokumentom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 12. uri, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, sejna soba II/67.
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: 27. 9. 2006.
Mestna občina Novo mesto
Št. 2523
Ob-27977/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Gašperin, Ljubljanska
cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 04/537-01-12, elektronska pošta: info@komunala-radovljica.si,
internetni naslov: www.komunala-radovljica.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: 3/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo z nadgradnjo fekalnik kanalnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Radovljica,
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica.
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: 35 dni od oddaje naročila, začetek 29. 9. 2006, konec 3. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podano
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: kupoprodajna 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: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
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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: 3/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ob dvigu razpisne dokumentacije se ponudnik izkaže s
potrdilom o vplačilu sredstev za povračilo stroškov razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT na transakcijski račun Komunale
Radovljica, d.o.o., odprt pri Gorenjski banki
št. 07000-0000008529 oziroma na blagajni
podjetja Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 ali 35 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2006
ob 12.15; Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Komunala Radovljica d.o.o.
Ob-27979/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin, Tesarska ulica 10, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-12-60, faks
01/895-16-97.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
glede na potrebe naročnika, za obdobje
1. 1. 2007 do 31. 12. 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava na lokacije v Ko-
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čevju: Kajuhovo naselje, Turjaško naselje,
Tesarska ulica, Trg Sv. Jerneja, Trg Zbora
odposlancev, Kočevska reka.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
dobava ca. 270.000 litrov ekstra lahkega
kurilnega olja; predvidena dobava za obdobje treh let ca. 810.000 litrov ekstra lahkega
kurilnega olja.
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
300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 75 dni po vsaki dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora biti
ponudba pripravljena v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje, za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja
v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper
finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP; za tuje ponudnike navedeno v razpisni dokumentaciji,
– postrolo poslovne banke ali bank, ki
vodi ponudnikove račune,
– poravnane obveznosti do podizvajalcev, kooperantov in dobaviteljev,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti
predvidene količine ekstra lahkega kurilnega olja,
– da ponudnik razpolaga z ustreznim voznim parkom,
– potrdilo o kakovosti ekstra lahkega kurilnega olja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – do 95 točk,
– plačilni rok – do 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko JR
02/06, po modelu 00, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili, če aktivno sodelujejo na odpiranju ponudb, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2006
ob 14. uri; Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2006.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-27980/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
SAN (Fibre Channel) stikala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 800.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
5. ni blokad žiro računa (v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
6. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
7. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima
neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
8. zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005); 8. podatki
razvidni iz obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005
za leto 2005;
9. ustrezne reference ponudnika na razpisanem področju;
10. minimalno število usposobljenih kadrov pri ponudniku:
a) vsaj eden redno zaposleni s funkcionalno izobrazbo iz ponujene opreme,
b) vsaj eden redno zaposlena s funkcionalno izobrazbo iz unix oziroma linux sistemov;
11. veljavna pogodba s proizvajalcem ali
dobaviteljem, v skladu z zahtevami v javnem
razpisu.
Kolikor ima ponudnik pogodbo z dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti tudi
dokaz o pogodbenem odnosu med dobaviteljem in proizvajalcem;
12. ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
imel na zalogi, oziroma z ustrezno pogodbo
za dostop do centralnega skladišča izkazati zagotovljene potrebne količine rezervnih
delov za opravljanje garancijskih obveznosti
ter vzdrževanja ponujene opreme, glede na
statistike in normative proizvajalca;
13. veljaven ponudnikov cenik iz katerega mora biti podrobno razvidna cena vseh
možnih posameznih sestavnih delov opreme, pri čemer se morajo cene brez popustov
v predračunu ujemati s cenami v ceniku;
14. skladnost ponujene opreme s specifikacijami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila po prvem odstavku 42. člena
ZJN-1;
– izjava o zanesljivosti poslovanja (Obrazec A-4);

– lastna izjava, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– ponudnik mora predložiti ustrezno pogodbo s proizvajalcem oziroma dobaviteljem.
Na zahtevo naročnika mora predložiti
dokaz o pogodbenem odnosu med dobaviteljem in proizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P;
– potrdilo Davčne uprave o poravnanih
davki, prispevki in druge obveznosti v skladu s predpisi;
– zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005, razvidno iz
obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005 za leto
2005;
– ustrezen cenik ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora s potrjeno referenco
ali kopijo pogodbe izkazati, da je v preteklih
treh letih opravil vsaj en podoben posel za
dobavo in vsaj en podoben posel za vzdrževanje istovrstne ali sorodne opreme. Referenco mora potrditi njegova stranka, kolikor
ni priložena kopija pogodbe. Upoštevane
bodo reference za dobavo in vzdrževanje,
kakor tudi ločene reference o dobavi in reference o vzdrževanju. Iz referenc mora biti
razviden obseg poslov. Reference se morajo nanašati na leto 2004, 2005 ali 2006..);
– ponudnik mora kot dokazila o funkcionalnih znanjih predložiti potrdila o opravljenem šolanju in certifikate. Kadri so razvidni
tudi iz obrazca A-11 (Kapacitete), ki je del
ponudbene dokumentacije;
– ustrezna izjava oziroma pogodba ponudnika o zagotavljanju potrebne količine
rezervnih delov;
– s predložitvijo ponudbe se ponudnik
zavezuje, da je vsa ponujena oprema skladna s specifikacijami naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01100-6030345406.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 2006 do
13.45.
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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2006
ob 14. uri; Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2006.
Arnes
Ob-27981/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.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: 2
diskovni polji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.31.32-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 diskovni polji s podporo replikacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 19 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,2 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-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:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
5. ni blokad žiro računa (v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
6. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
7. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima
neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
8. zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
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100,000.000 SIT v letu 2005); 8. podatki
razvidni iz obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005
za leto 2005;
9. ustrezne reference ponudnika na razpisanem področju;
10. minimalno število usposobljenih kadrov pri ponudniku:
a) vsaj eden redno zaposleni s funkcionalno izobrazbo iz ponujene opreme,
b) vsaj dva redno zaposlena s funkcionalno izobrazbo iz unix oziroma linux sistemov;
11. veljavna pogodba s proizvajalcem ali
dobaviteljem, v skladu z zahtevami v javnem
razpisu.
Kolikor ima ponudnik pogodbo z dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti tudi
dokaz o pogodbenem odnosu med dobaviteljem in proizvajalcem;
12. ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
imel na zalogi, oziroma z ustrezno pogodbo
za dostop do centralnega skladišča izkazati zagotovljene potrebne količine rezervnih
delov za opravljanje garancijskih obveznosti
ter vzdrževanja ponujene opreme, glede na
statistike in normative proizvajalca;
13. veljaven ponudnikov cenik iz katerega mora biti podrobno razvidna cena vseh
možnih posameznih sestavnih delov opreme, pri čemer se morajo cene brez popustov
v predračunu ujemati s cenami v ceniku;
14. skladnost ponujene opreme s specifikacijami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila po prvem odstavku 42. člena
ZJN-1;
– izjava o zanesljivosti poslovanja (Obrazec A-4);
– lastna izjava, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– ponudnik mora predložiti ustrezno pogodbo s proizvajalcem oziroma dobaviteljem.
Na zahtevo naročnika mora predložiti
dokaz o pogodbenem odnosu med dobaviteljem in proizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P;
– potrdilo Davčne uprave o poravnanih
davkih, prispevkih in druge obveznosti v
skladu s predpisi;
– zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005, razvidno iz
obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005 za leto
2005;
– ustrezen cenik ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora s potrjeno referenco
ali kopijo pogodbe izkazati, da je v preteklih
treh letih opravil vsaj en podoben posel za
dobavo in vsaj en podoben posel za vzdrževanje istovrstne ali sorodne opreme. Referenco mora potrditi njegova stranka, kolikor
ni priložena kopija pogodbe. Upoštevane
bodo reference za dobavo in vzdrževanje,
kakor tudi ločene reference o dobavi in reference o vzdrževanju. Iz referenc mora biti
razviden obseg poslov. Reference se morajo nanašati na leto 2004, 2005 ali 2006..);
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– ponudnik mora kot dokazila o funkcionalnih znanjih predložiti potrdila o opravljenem šolanju in certifikate. Kadri so razvidni
tudi iz obrazca A-11 (Kapacitete), ki je del
ponudbene dokumentacije;
– ustrezna izjava oziroma pogodba ponudnika o zagotavljanju potrebne količine
rezervnih delov;
– s predložitvijo ponudbe se ponudnik
zavezuje, da je vsa ponujena oprema skladna s specifikacijami naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01100-6030345406.
Brezplačno je na voljo na naslovu
www.arnes.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2006
ob 13. uri; Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2006.
Arnes
Ob-27982/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: branka.esih@arnes.si, internetni
naslov: www.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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: Stikala 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup L3 ethernet stikal in ESR-HH-1 GE
kartice Cisco 10008 z vzdrževanjem in
podporo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.42.00.00-3.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
L3 ethernet stikal in ESR-HH-1 GE kartice
Cisco 10008 z vzdrževanjem in podporo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 19 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
850.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-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:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
5. ni blokad žiro računa (v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
6. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
7. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima
neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
8. zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005);
9. ustrezne reference ponudnika na razpisanem področju;
10. minimalno število usposobljenih kadrov pri ponudniku:
a) vsaj en redno zaposleni s funkcionalno izobrazbo iz ponujene opreme,
b) vsaj 4 redno zaposlenih s funkcionalno izobrazbo iz IP omrežij,
c) vsaj 6 redno zaposlenih s funkcionalno
ali strokovno izobrazbo iz telekomunikacij.
Redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet vzdrževanja po tem razpisu;
11. veljavna pogodba s proizvajalcem ali
dobaviteljem, v skladu z zahtevami v javnem
razpisu.
Kolikor ima ponudnik pogodbo pogodbo
z dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti tudi dokaz o pogodbenem odnosu
med dobaviteljem in proizvajalcem;
12. veljaven ponudnikov cenik iz katerega mora biti podrobno razvidna cena vseh
možnih posameznih sestavnih delov opreme, pri čemer se morajo cene brez popustov
v predračunu ujemati s cenami v ceniku;
13. skladnost ponujene opreme s specifikacijami;
14. ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
imel na zalogi, oziroma z ustrezno pogodbo
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za dostop do centralnega skladišča izkazati zagotovljene potrebne količine rezervnih
delov za opravljanje garancijskih obveznosti
ter vzdrževanja ponujene opreme, glede na
statistike in normative proizvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila potrebna po prvem odstavku
42. člena ZJN-1;
– izjava o zanesljivosti poslovanja;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ponudnik ni prenehal delovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– veljavna pogodba s proizvajalcem in
dobaviteljem;
– ustrezna izjava oziroma pogodba ponudnika o zagotavljanju potrebne količine
rezervnih delov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P, ki odraža zadnje
ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo
ponudbe;
– potrdilo davčne uprave o poravnanih
davkih, prispevkih in drugih obveznostih v
skladu s predpisi;
– zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005), razvidna iz
obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005 za leto
2005;
– ponudnik mora s potrjeno referenco ali
kopijo pogodbe izkazati, da je v preteklih treh
letih opravil vsaj en podoben posel za dobavo in vsaj en podoben posel za vzdrževanje
istovrstne ali sorodne opreme. Referenco
mora potrditi njegova stranka, v kolikor ni
priložena kopija pogodbe. Upoštevane bodo
reference za dobavo in vzdrževanje, kakor
tudi ločene reference o dobavi in reference
o vzdrževanju. Iz referenc mora biti razviden
obseg poslov. Reference se morajo nanašati na leto 2004,2005 ali 2006..);
– ustrezen cenik ponudnika;
– izpolnjen obrazec Predračun, iz katerega ja razviden dobavni rok za ponujeno
opremo, garancijski rok za opremo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora kot dokazila o strokovni
izobrazbi in funkcionalnih znanjih predložiti
potrdila o opravljenem šolanju in certifikate.
Kadri so razvidni tudi iz obrazca A-11 (Kapacitete), ki je del ponudbene dokumentacije;
– s predložitvijo ponudbe se ponudnik
zavezuje, da bo pred odločitvijo na naročnikovo zahtevo zagotovil testiranje opreme in
izpolnjevanja tehničnih zahtev.
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 17. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01100-6030345406.
Brezplačno je na voljo na naslovu
www.arnes.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do
9.45.

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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 10. uri; Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Arnes
Ob-27983/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: branka.esih@arnes.si, internetni
naslov: www.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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:
strežnik za večtočkovne videokonference (MCU).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 19 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,2 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
5. ni blokad žiro računa (v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
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6. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
7. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima
neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
8. zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005); 8. podatki
razvidni iz obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005
za leto 2005;
9. ustrezne reference ponudnika na razpisanem področju;
10. vsaj ena referenca proizvajalca ponujene opreme o dobavi istovrstne opreme
ali sorodne opreme v podobnem okolju;
11. minimalno število usposobljenih kadrov pri ponudniku.
Vsaj en redno zaposleni s funkcionalno
izobrazbo iz ponujene opreme in strokovno
izobrazbo vsaj VI. stopnje. Kolikor ponudnik
nima ustrezne funkcionalne izobrazbe, mora
le-to pridobiti v roku 3 mesecev po dobavi
opreme;
12. veljavna pogodba s proizvajalcem ali
dobaviteljem, v skladu z zahtevami v javnem
razpisu.
Kolikor ima ponudnik pogodbo z dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti tudi
dokaz o pogodbenem odnosu med dobaviteljem in proizvajalcem;
13. ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
imel na zalogi, oziroma z ustrezno pogodbo
za dostop do centralnega skladišča izkazati zagotovljene potrebne količine rezervnih
delov za opravljanje garancijskih obveznosti
ter vzdrževanja ponujene opreme, glede na
statistike in normative proizvajalca;
14. veljaven ponudnikov cenik iz katerega mora biti podrobno razvidna cena vseh
možnih posameznih sestavnih delov opreme, pri čemer se morajo cene brez popustov
v predračunu ujemati s cenami v ceniku;
15. skladnost ponujene opreme s specifikacijami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila po prvem odstavku 42. člena
ZJN-1;
– izjava o zanesljivosti poslovanja;
– lastna izjava, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– veljavna pogodba s proizvajalcem in
dobaviteljem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P, ki odraža zadnje
ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo
ponudbe;
– potrdilo davčne uprave o poravnanih,
prispevkih in drugih obveznostih v skladu
s predpisi;
– zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005), razvidno iz
obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005 za leto
2005;
– 14. Ustrezen cenik ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– ponudnik mora s potrjeno referenco ali
kopijo pogodbe izkazati, da je v preteklih treh
letih opravil vsaj en podoben posel za dobavo in vsaj en podoben posel za vzdrževanje
istovrstne ali sorodne opreme. Referenco
mora potrditi njegova stranka, v kolikor ni
priložena kopija pogodbe. Upoštevane bodo
reference za dobavo in vzdrževanje, kakor
tudi ločene reference o dobavi in reference
o vzdrževanju. Iz referenc mora biti razviden
obseg poslov. Reference se morajo nanašati na leto 2004, 2005 ali 2006;
– referenca proizvajalca, razvidna iz
obrazca Prijava (A-4). Ponudnik hkrati navede podatke, kjer naročnik lahko preveri
navedene reference;
– dokazila o strokovni izobrazbi (potrdila
o šolanju) in dokazila o funkcionalnih znanjih (certifikati ali izjava z zavezo o pridobitvi
certifikata v 3 mesecih po dobavi opreme).
Kadri so razvidni tudi iz obrazca A-11
(Kapacitete), ki je del ponudbene dokumentacije;
– ustrezna izjava oziroma pogodba ponudnika o zagotavljanju potrebne količine
rezervnih delov;
– s predložitvijo ponudbe se ponudnik
zavezuje, da bo pred odločitvijo na naročnikovo zahtevo zagotovil testiranje opreme in
izpolnjevanja tehničnih zahtev.
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 17. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01100-6030345406.
Brezplačno je na voljo na naslovu
www.arnes.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 13. uri; Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Arnes
Ob-27984/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: branka.esih@arnes.si, internetni
naslov: www.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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: Strežniki 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniških strežnikov s podporo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
2) Kratek opis: računalniški strežniki z
uradno podporo VMWARE in RedHat.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
2) Kratek opis: računalniški strežniki s
podporo.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
več računalniških strežnikov s podporo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,4 mio SIT za sklop 1 in 800.000 SIT za
sklop 2. Kolikor ponudnik poda ponudbo za
oba sklopa, lahko predloži eno garancijo v
vrednosti 2,2 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-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:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
5. ni blokad žiro računa (v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
6. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
7. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima

Stran

7838 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
8. zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005);
9. ustrezne reference ponudnika na razpisanem področju;
10. minimalno število usposobljenih kadrov pri ponudniku:
a) vsaj dva redno zaposlena s funkcionalno izobrazbo iz ponujene opreme za
sklop št. 1 in vsaj eden za sklop št. 2,
b) vsaj dva redno zaposlena s funkcionalno izobrazbo iz unix oziroma linux sistemov za sklop št. 1 in vsaj eden za sklop
št. 2;
11. veljavna pogodba s proizvajalcem ali
dobaviteljem, v skladu z zahtevami v javnem
razpisu.
Kolikor ima ponudnik pogodbo pogodbo
z dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti tudi dokaz o pogodbenem odnosu
med dobaviteljem in proizvajalcem;
12. veljaven ponudnikov cenik iz katerega mora biti podrobno razvidna cena vseh
možnih posameznih sestavnih delov opreme, pri čemer se morajo cene brez popustov
v predračunu ujemati s cenami v ceniku;
13. skladnost ponujene opreme s specifikacijami;
14. ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
imel na zalogi, oziroma z ustrezno pogodbo
za dostop do centralnega skladišča izkazati zagotovljene potrebne količine rezervnih
delov za opravljanje garancijskih obveznosti
ter vzdrževanja ponujene opreme, glede na
statistike in normative proizvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila potrebna po prvem odstavku
42. člena ZJN-1;
– izjava o zanesljivosti poslovanja;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ponudnik ni prenehal delovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– veljavna pogodba s proizvajalcem in
dobaviteljem;
– ustrezna izjava oziroma pogodba ponudnika o zagotavljanju potrebne količine
rezervnih delov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P, ki odraža zadnje
ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo
ponudbe;
– potrdilo davčne uprave o poravnanih
davkih, prispevkih in drugih obveznostih v
skladu s predpisi;
– zadovoljiva stopnja finančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT v letu 2005), razvidna iz
obrazca prijava ter iz bilance stanja in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005 za leto
2005;
– ponudnik mora s potrjeno referenco ali
kopijo pogodbe izkazati, da je v preteklih treh
letih opravil vsaj en podoben posel za dobavo in vsaj en podoben posel za vzdrževanje
istovrstne ali sorodne opreme. Referenco
mora potrditi njegova stranka, v kolikor ni
priložena kopija pogodbe. Upoštevane bodo
reference za dobavo in vzdrževanje, kakor
tudi ločene reference o dobavi in reference
o vzdrževanju. Iz referenc mora biti razviden
obseg poslov. Reference se morajo nanašati na leto 2004, 2005 ali 2006..);
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– ustrezen cenik ponudnika;
– izpolnjen obrazec Predračun, iz katerega ja razviden dobavni rok za ponujeno
opremo, garancijski rok za opremo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora kot dokazila o funkcionalnih znanjih predložiti potrdila o opravljenem šolanju in certifikate. Kadri so razvidni
tudi iz obrazca A-11 (Kapacitete), ki je del
ponudbene 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 18. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01100-6030345406.
Brezplačno je na voljo na naslovu
www.arnes.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 10. 2006 do
9.45.
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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2006
ob 10. uri; Arnes, Jamova 39, 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: 29. 9. 2006.
Arnes
Ob-27995/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Martin
Kavka, tel. +386/1/478-68-50, e-pošta: martin.kavka@gov.si, faks +386/1/478-68-56.
Internetni naslov: http://www.mz.gov.si,
v oknu: aktualno, naslov: Prehodni vir
2004/016-710.01.07.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Martin Kavka, tel. +386/1/478-68-50, e-pošta: martin.kavka@gov.si, faks: +386/1/478-68-56.
Internetni naslov: http://www.mz.gov.si,
v oknu: aktualno, naslov: Prehodni vir
2004/016-710.01.07.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Martin
Kavka, tel. +386/1/478-68-50, e-pošta: martin.kavka@gov.si, faks +386/1/478-68-56.
Internetni naslov: http://www.mz.gov.si,
v oknu: aktualno, naslov: Prehodni vir
2004/016-710.01.07.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Martin
Kavka, tel. +386/1/478-68-50, e-pošta: martin.kavka@gov.si, faks +386/1/478-68-56.

Internetni naslov: http://www.mz.gov.si,
v oknu: aktualno, naslov: Prehodni vir
2004/016-710.01.07.
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,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izboljšanje upravljanja z varno hrano
in krmo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana in Maribor.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup laboratorijske opreme, ki vključuje
dobavo, montažo in zagon na različnih
lokacijah v Sloveniji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
33.24.40.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1: Nakup laboratorijske opreme
1) Kratek opis: laboratorijska oprema.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.24.40.00-2.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis ni razdeljen na sklope, kar je razvidno
iz priloge B.
Ocenjena vrednost brez DDV: 395.000
EURO.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 3. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: razpisna garancija: razpisna garancija, izdana
s strani banke in nominirana v evrih v višini
1% ponujene cene mora biti pripravljena v
skladu z vzorcem v aneksu razpisne dokumentacije. Razpisna garancija mora biti
veljavna še 90 dni po času veljavnosti ponudbe. Razpisna garancija bo vrnjena neuspešnim ponudnikom ne kasneje kot 60 dni
po podpisu pogodbe. Uspešnemu ponudniku pa bo sproščena ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilo bo izvedeno v evrih za
tuje ponudnike in v nacionalni valuti za slovenske ponudnike v letu 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik podpisati ponudbo,
za katero odgovarjajo vsi ponudniki skupaj
in vsak zase. Skupina izvajalcev imenuje
nosilca, ki odgovarja naročniku v zvezi s
skupno ponudbo. v primeru, da bo skupina
izvajalcev izbrana na javnem razpisu, mora
naročniku predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) 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
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljeni, ali
določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
Vsak od ponudnikov mora predložiti pisna dokazila v skladu z zakonskimi določili
države, v kateri je ustanovljen, da se ne
uvršča v nobeno zgoraj naštetih kategorij.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 120 dni
od datuma roka za oddajo ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
izjavo o finančnem stanju za zadnji dve leti
(2004, 2005).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
opis usposobljenosti ponudnika na podobnih projektih. Minimalna zahteva za usposobljenost ponudnika sta izvedena vsaj dva
podobna projekta v zadnjih treh letih. ponudnik mora predložiti referenčna potrdila, ki
jih izdajo pristojni naročniki.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik: št.
2004/016-710.01.07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 11. 2006 do 10. ure po lokalnem času.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 11. 2006 do 11.
ure po lokalnem času.
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IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 11.
2006 ob 12. uri po lokalnem času, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranja ponudb se lahko udeleži le
en predstavnik ponudnika, ki mora predati
poverilnico zastopnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; izboljšanje upravljanja z
varno hrano in krmo, številka programa:
2004/016-710.01.07. – prehodni vir.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki lahko postavijo dodatna vprašanja glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji v
pisni obliki najkasneje 16 dni pred rokom
za oddajo ponudb, pri čemer se morajo sklicevati na referenčno številko in na naslov
predmeta (št. 2004/016-710.01.07.). Odgovori na vsa prejeta dodatna vprašanja v
razpisni dokumentaciji bodo posredovana
najpozneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. po temu roku dodatna pojasnila ne
bodo možna.
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 petnajst dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: martin.kavka@gov.si,tel.++386/1/478-68-50,internetni
naslov: http://www.mz.gov.si, v oknu: aktualno, naslov: Prehodni vir 2004/016-710.01.07,
faks ++386/1/478-68-56.
Ministrstvo za zdravje
Ob-27996/06
I.1) Name,
addresses
and
contract
point(s):
Ministry
of
health,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia,
for the attention of: Martin Kavka, telephone +386/1/478-68-50, e-mail: martin.kavka@gov.si, fax +386/1/478-68-56.
Internet address: http://www.mz.gov.si,
choose: english, folder: news, title: Transition facility 2004/016-710.01.07.
I) Addresses and contact points from
which further information can be obtained:
Ministry of health, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Martin Kavka, telephone +386/1/478-68-50, e-mail: martin.kavka@gov.si, fax +386/1/478-68-56.
Internet address: http://www.mz.gov.si,
choose: english, folder: news, title: Transition facility 2004/016-710.01.07.
II) Addresses and contact points from
which specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue as well a dynamic purchasing system) can be obtained: Ministry of
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health, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Martin Kavka,
telephone: +386/1/478-68-50, e-mail: martin.kavka@gov.si, fax +386/1/478-68-56.
Internet address: http://www.mz.gov.si,
choose: english, folder: news, title: Transition facility 2004/016-710.01.07.
III) Addresses and contact points
to which tenders/requests to participate must be sent: Ministry of health,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia,
for the attention o f: Martin Kavka, telephone: +386/1/478-68-50, e-mail: martin.kavka@gov.si, fax +386/1/478-68-56.
Internet address: http://www.mz.gov.si,
choose: english, folder: news, title: Transition facility 2004/016-710.01.07.
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.l.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: increasing networking and upgrading administrative capacity in the management of food and feed
safety.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(b) Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Ljubljana and
Maribor.
NUTS code: SI00E.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract or
purchase(s): the purchase shall include
the delivery, installation and putting into
operation of laboratory equipment at different locations in Slovenia.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
33.24.40.00-2.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
Title: The purchaseing of the laboratory
equipments
1) Short description: laboratory equipments.
2) Common procurement vocabulaty (CPV): main vocabulary, main object:
33.24.40.00-2.
3) Quantity or scope: each article, detailed quantity is stated in the tender dossier.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: the procurement is not divided into lots as stated
in annex B.
Estimated or range: between value excluding VAT: 395.000 EURO.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: completion 15. 3. 2007.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tender guarantee: the tender guarantee issued by the bank and nominated
in EURO for 1% amount of the offered total
price must be provided according to the
model annexed to the tender dossier. It must
remain valid for 90 days beyond the period
of validity of the tender. Tender guarantees
provided by tenderers who have not been
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selected shall be released not later than
60 days after the signing of the contract.
The tender guarantee of the successful tenderer shall be released on the signing of
the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: payments shall be made in euro for foreign contractors and in national currency for Slovenian contractors in the year 2007 following
the general conditions as the integral part of
the tender dossier.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if a tenderer
is a joint venture or consortium of two or
more persons, the tender must be single
with the object of securing a single contract,
each person must sign the tender, and will
be jointly and severally liable for the tender
and any contract. Those persons must designate one of their number to act as a leader
with authority to bind the joint venture or
consortium. If the contract will be awarded
to a joint venture or consortium, notarial act
or deed must be submitted to 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:
Natural persons, companies or firms
shall not be eligible for the award of contracts where:
a) they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
b) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
c) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the contracting authority can justify;
d) they have not fulfilled obligations relating to the payment of 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;
e) they have been the subject of a judgment, 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
interests;
f) following another procurement procedure or grant award procedure financed by
the community budget, they have been declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
All tenderers must provide the documentary proof usual under the law of the country
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that they do not fall into any of the categories listed above. All the documents shall not
be older than 120 days prior to the deadline
for submission of tenders.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Tenderers must submit: financial statement for the last 2 years (2004, 2005).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: tenderers must submit a description of the firm’s
qualifications with reference to projects of
similar nature and the same scope. The
minimum requirement is at least two similar
projects within the last three years. Tenderers must submit reference certificates issued by competent contracting authories.
III.2.4) Reserved contracts: no.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed
by the contracting authority: desiree number:
2004/016-710.01.07.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document:
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27. 11.
2006 time: 10.00 a.m. local time.
Payable documents: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or
requests to participate: 27. 11. 2006 time:
11.00 a.m. local time.
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:
27. 11. 2006 time: 12.00 a.m. local time,
Ministry of health, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Person authorized to be present at the
opening of tenders: yes.
Only one tenderer’s representative, submitting the power of attorney, may attend the
opening session.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes;
a) increasing networking and upgrading
administrative capacity in the management
of food and feed safety,
b) desiree number: 2004/016-710.01.07.
– transition facility.
VI.3) Additional information: tenderers may submit questions for clarification
of the tender dossier in writing up to 16
days before the deadline for submission of
tenders, specifying the publication reference and the contract title (desiree number:
2004/016-710.01.07.). Any clarification of
the tender dossier will be communicated
at the latest 6 days before the deadline for
submission of tenders. No further clarifications will be given after this date.
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: National review commission for re-

viewing public procurement procedures, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
dkom@gov.si, telephone: +386/1/234-28-00,
internet address: http://www.gov.si/dkom/,
fax: +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: the last date
for lodging the appeals is 15 days after receiving the decision on the award of a contract.
VI.4.3) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained:
Ministry of health, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: martin.kavka@gov.si,
telephone: +386/1/478-68-50, internet address: http://www.mz.gov.si, choose: english,
folder:
news,
title:
Transition facility 2004/016-710.01.07, fax:
+386/1/478-68-56.
Ministry of health
Št. 6/36-9385/06
Ob-28000/06
1.1) 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 (URL):
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).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: službena obleka 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije, PE
Maribor, PLC skladišče, Zagrebška 106,
2000 Maribor - SI.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava letne in zimske službene obleke za pismonoše, in sicer v
okvirnih količinah.
11.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18110000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Službena obleka 2007.
1) Kratek opis: letna službena obleka.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18110000.
3) Količina ali obseg:
– jakna letna: 2.000 kosov,
– hlače letne dolge: 1.550 kosov,
– hlače letne dolgo-kratke: 2.000 kosov,
– krilo letno: 2 kosa,
– kapa letna: 2.100 kosov.
Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 30. 4.
2008.
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Sklop št. 2
Naslov: službena obleka.
1) Kratek opis:
– bunda zimska: 1.400 kosov,
– hlače zimske: 2.800 kosov,
– krilo zimsko: 1 kos,
– kapa zimska: 1.550 kosov,
– gamaše: 200 kosov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18110000.
3) Količina ali obseg: podano v opisu.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
30. 4. 2008.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali
več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– jakna letna: 2.000 kosov,
– hlače letne dolge: 1.550 kosov,
– hlače letne dolgo-kratke: 2.000 kosov,
– krilo letno: 2 kosa,
– kapa letna: 2.100 kosov,
– bunda zimska: 1.400 kosov,
– hlače zimske: 2.800 kosov,
– krilo zimsko: 1 kos,
– kapa zimska: 1.550 kosov,
– gamaše: 200 kosov.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
2,000.000 SIT), bančna garancija 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: 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 sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 5. 2.
2007,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
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– 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,
– izjava, da bo izvedel morebitna popravila izdelane obleke.
III.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.
lll.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– rezultati testiranja blaga po tehničnih
zahtevah naročnika.
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: 75-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 20. 11. 2006 ob
14. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vas točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 5. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 11.
2006 ob 10. uri, Maribor, Slomškov trg 10.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/35-10548/1-06
Ob-28013/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
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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: dobava kurilnega olja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: poštne poslovalnice
po Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
11.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava 633.000 litrov kurilnega olja na
poštne poslovalnice po Sloveniji. Količine
so okvirne.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: PE Celje
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
8 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Celja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: okvirna količina je
112.500 litrov.
Sklop št. 2
Naslov: PE Koper
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
19 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Kopra.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: okvirna količina je
107.000 litrov.
Sklop št. 3
Naslov: PE Kranj
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
8 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Kranja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: okvirna količina je
72.000 litrov.
Sklop št. 4
Naslov: PE Ljubljana
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
12 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Ljubljane.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: okvirna količina je
80.800 litrov.
Sklop št. 5
Naslov: PE Maribor
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
31 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Maribora.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
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3) Količina ali obseg: okvirna količina je
130.500 litrov.
Sklop št. 6
Naslov: PE Murska Sobota
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
18 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Murske Sobote.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: okvirna količina je
46.700 litrov.
Sklop št. 7
Naslov: PE Nova Gorica
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
5 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Nove Gorice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: okvirna količina je
28.000 litrov.
Sklop št. 8
Naslov: PE Novo mesto
1) Kratek opis: dobava kurilnega olja na
17 lokacij poštnih poslovalnic na območju
Novega mesta.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.
3) Količina ali obseg: okvirna količina je
55.500 litrov.
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:
– Celje na 8 lokacijah 112.500 litrov;
– Koper na 19 lokacijah 107.000 litrov;
– Kranj 8 na lokacijah 72.000 litrov;
– Ljubljana 12 lokacijah 80.800 litrov;
– Maribor na 31 lokacijah 130.500 litrov;
– Murska Sobota na 18 lokacijah 46.700
litrov;
– Nova Gorica na 5 lokacijah 28.000 litrov;
– Novo mesto na 17 lokacijah 55.500
litrov.
Količine so okvirne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007; zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, kolikor
vrednost ponudbe preseže 30,000.000 SIT
(v višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
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
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takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
naročnika reševal takoj oziroma najkasneje
v roku 3 dni,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 5. 2.
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.
III.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.
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: 86/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: 26. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
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, kolikor ponudnik natisne razpisno dokumentacijo s spletnih strani
www.posta.si plačilo ni potrebno): 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.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 5. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 11.
2006 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

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:
29. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 55
Ob-28040/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ Glazija Celje, kontaktna oseba:
Alenka Grahovac, Oblakova 15, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-13-00, faks
03/425-13-14, elektronska pošta: romana.lebic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Glazija Celje, Oblakova 15, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točke, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030688779, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12.
ure na naslov naročnika: OŠ Glazija Celje,
Oblakova 15, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 6. 11. 2006 ob 8.30; Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ Glazija Celje
Št. 95
Ob-28041/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ Hudinja Celje, kontaktna oseba: Andreja Škorjanc Gril, Mariborska
cesta 125, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-55-10, faks 03/428-55-23, elektronska pošta: joze.berk@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Hudinja Celje, Mariborska cesta 125, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
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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: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točk, 14 mesecev – 2 točke, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točke, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030646002, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12.
ure na naslov naročnika: OŠ Hudinja Celje,
Mariborska cesta 125, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 11. 2006 ob 13.30; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
OŠ Hudinja Celje
Št. 98/06
Ob-28042/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
I. OŠ Celje, kontaktna oseba: Nevenka
Čater Jeušnik, Vrunčeva ulica 13, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-51-00, faks
03/428-51-26, elektronska pošta: branko.mocivnik@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: I. OŠ Celje, Vrunčeva
ulica 13, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-
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nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030646293, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika: I. OŠ Celje, Vrunčeva
ulica 13, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 9. 11. 2006 ob 8.30; Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
I. OŠ Celje

Št. 39
Ob-28043/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: II. OŠ
Celje, kontaktna oseba: Biserka Zadravec,
Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/428-52-10, faks 03/428-52-20, elektronska pošta: igor.topole@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: II. OŠ Celje, Ljubljanska
cesta 46, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030646487, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika: II. OŠ Celje, Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 8. 11. 2006 ob 13.30; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
II. OŠ Celje
Št. 64
Ob-28044/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: III. OŠ Celje, kontaktni osebi: Tanja Žaberl in Pavla Mihevc, Vodnikova ulica 4, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-14-00, faks 03/425-14-28, elektronska pošta: ivan.domitrovic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: III. OŠ Celje, Vodnikova
ulica 4, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030646196, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika: III. OŠ Celje, Vodnikova ulica 4, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 8. 11. 2006 ob 8.30; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
III. OŠ Celje
Št. 49/2006
Ob-28045/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: IV. OŠ Celje, kontaktna oseba: Marija Gaberšek, Dečkova cesta 60, 3000
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Celje, Slovenija, tel. 03/428-54-10, faks
03/428-54-30, elektronska pošta: nevenka.matelic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: IV. OŠ Celje, Dečkova
cesta 60, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030646584, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika: IV. OŠ Celje, Dečkova
cesta 60, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 8. 11. 2006 ob 11. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
IV. OŠ Celje
Št. 88/06
Ob-28046/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ Lava Celje, kontaktna oseba:
Dragica Krajnčan, Pucova 7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-09-00, faks
03/425-09-28, elektronska pošta: marijana.kolenko@guest.arnes.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Lava Celje, Pucova
7, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun,
št. 01211-6030646681, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12.
ure na naslov naročnika: OŠ Lava Celje,
Pucova 7, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 11. 2006 ob 11. uri; Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ Lava Celje
Ob-28047/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Ljubečna, kontaktna oseba: Martin
Grosek, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna, Slovenija, tel. 03/780-61-10, faks
03/780-61-20, elektronska pošta: martin.grosek@guest.arnes.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, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ Ljubečna, Kocbekova
cesta 40a, 3202 Ljubečna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni iz
delki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030646972, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika: OŠ Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3202 Ljubečna.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 9. 11. 2006 ob 13.30; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ Ljubečna
Št. 58
Ob-28048/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Dobrna, kontaktna oseba: Jelka Kopitar, Dobrna 1, 3204 Dobrna, Slovenija, tel.
03/780-11-52, faks 03/780-11-59, elektronska pošta: marko.steger@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodat
ne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti do
kumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Dobrna, Dobrna 1,
3204 Dobrna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01355-6030648743, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12. ure
na naslov naročnika: OŠ Dobrna, Dobrna 1,
3204 Dobrna.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 9. 11. 2006 ob 11. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ Dobrna
Št. 75/2006
Ob-28049/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Frana Kranjca Celje, kontaktna oseba:
Marta Bregar, Hrašovčeva ulica 1, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-56-11, faks
03/428-56-18, elektronska pošta: ivanka.maric1@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Frana Kranjca Celje,
Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celotno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01211-6030646390, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12.
ure na naslov naročnika: OŠ Frana Kranjca
Celje, Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 6. 11. 2006 ob 11. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke
Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ Frana Kranjca Celje
Št. 78/06
Ob-28050/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Vojnik, kontaktna oseba: Polona Bastič,
Prušnikova 14, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-05-50, faks 03/780-05-65, elektronska pošta: o-vojnik.ce@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.

Št.

102-103 / 6. 10. 2006 /

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Vojnik, Prušnikova
14, 3212 Vojnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni
izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni
izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel tudi podsklope.
Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za
celotno javno naročilo, za celoten sklop
oziroma razpisane podsklope znotraj posameznega sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z veljavnostjo do 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
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– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk,
19 mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk,
21 mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10
točk, 23 mesecev – 11 točk, 24 mesecev
– 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski
račun št. 01339-6030686775, s pripisom
za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu morajo dostaviti na naslov
naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 12.
ure na naslov naročnika: OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 11. 2006 ob 8.30; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Desetke Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje.
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: 29. 9. 2006.
OŠ Vojnik

Gradnje
Ob-27434/06
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. je dne 20. 9. 2006 na
podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) sprejel
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, prispelih za javno naročilo »Gradbena, obrtniška,
strojna in elektro instalacijska dela ter ureditev okolja pri izgradnji doma starejših občanov Gornja Radgona«, po javnem razpisu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90 z
dne 25. 8. 2006, Ob-23490/06.
Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb
ugotovil, da so vse ponudbe nesprejemljive,
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saj ponudbeni vrednosti ponudnikov presegata načrtovano investicijsko vrednost in višino načrtovanih in zagotovljenih sredstev
za predmetno javno naročilo.
Dom starejših občanov
Gornja Radgona d.o.o.
Št. 01-565/2006

Ob-28029/06
Popravek
V javnem razpisu objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006, številka
objave št. 01-565/2006, Ob-26489/06 za
nadaljevanje obnove dotrajane kanalizacije
na Tomazinovi ulici v Šmartnem pri Litiji, se
popravijo naslednje točke:
IV. 3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav na sodelovanje: 25. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj: 25. 10. 2006
ob 10. uri (odpiranje ponudb).
Vsi ostali podatki so veljavni, kot je objavljeno v Uradnem listu RS.
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o.
Ob-27416/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Župnija sv. Marije Snežne na Svetini, kontaktna oseba: Branko Mlakar, Svetina 13, 3220
Štore, Slovenija, tel. 041/720-549.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Štore, kontaktna oseba: Lidija Buser, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, Slovenija, tel.
03/780-38-40, faks 03/780-38-50, elektronska pošta: tajnistvo@store.si, internetni naslov: www.store.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Štore, kontaktna oseba: Lidija Buser, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, Slovenija, tel.
03/780-38-40, faks 03/780-38-50, elektronska pošta: tajnistvo@store.si, internetni naslov: www.store.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Štore, kontaktna oseba: Lidija Buser, Cesta
XIV. divizije 15, 3220 Štore, Slovenija, tel.
03/780-38-40, faks 03/780-38-50, elektronska pošta: tajnistvo@store.si, internetni naslov: www.store.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JP-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija ostrešja in zamenjava strešne
kritine na cerkvi Matere Božje na Svetini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Svetina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50-501-501,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
je potrebno razdeliti v dve fazi in prilagoditi
načinu financiranja. Prva faza obsega nabavo skrila, sanacijo ostrešja in zamenja-
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vo obstoječe skodlaste kritine na zvoniku
z novo kritino iz skrila in mora biti končana
do 31. 7. 2007. Druga faza obsega nabavo skrila, sanacijo ostrešja in zamenjava
obstoječe kritine nad ladjo z novo kritino iz
skrila. Druga faza pa mora biti končana do
31. 7. 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 11. 2006, konec
31. 7. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidni
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: pravne ali fizične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega razpisa.
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 s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: vsaj tri reference o izvedenih
delih za sanacijo zvonikov ali ostrešij cerkva
v zadnjih treh letih in ostala dokazila iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. reference,
2. čas izvedbe,
3. cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2006.
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.
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: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2006
ob 10. uri, Občina Štore, Cesta XIV. divizije
15, 3220 Štore.
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: 23. 9. 2006.
Župnija sv. Marije Snežne na Svetini
Št. 629/06
Ob-27430/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,

Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-12-54
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vgradnja požarnih vrat in
požarnih ločitev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.40-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezno
potrjeno mesečno situacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 11. 2006 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 11. 2006
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, II.
nadstropje sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz I.3. točke te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-27551/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Mojca Hren, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-56-90, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za pravosodje,
Sektor za logistiko, kontaktna oseba: Mojca
Hren, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Ljubljana, tel. 01/369-56-90, faks 01/369-55-96,
elektronska pošta: Gp.mp@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logistiko, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-56-90, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: Gp.mp@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna 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: številka: 430-153/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova prostorov na Zaloški 59, Ljubljana, za potrebe oddelka za izvršbo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Zaloška 59.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
prejema računa ob priloženem podpisanem
primopredajnem zapisniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
3. Ponudnik mora imeti poravnane davek, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države.
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež.
5. Ponudnik 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.
6. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega
naročila, tj.:
– da je zadnjih treh letih izvedel vsaj tri
gradnje, ki so istovrstne razpisanim, v posamezni vrednosti vsaj 30 milijonov SIT brez
DDV,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
strojne in druge opreme za izvedbo javnega
naročila,
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za skupnega odgovornega vodjo del in
osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne vodje posameznih del.
7. Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje
druge pogoje, potrebne za izvedbo javnega
naročila, tj.
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev,
– da izpolnjuje pogoje po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
– da ima zavarovano odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1 in predmetnim javnim naročilom,
– da je v celoti seznanjen z razpisanimi
deli in da je sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po 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.3.1) 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:
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(A) Najnižja ponudbena cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 1. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2006
ob 11. uri; Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Sektor za
logistiko, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-27552/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar,
tel. 01/478-18-83, e-pošta: gp. mju@gov.si,
faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentcijo 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,
taks +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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja MMP Petišovci z vsemi
gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli
ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, oznaka JN: ODGOIPET-43/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mednarodni mejni prehod Petišovci.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja MMP Petišovci z vsemi gradbeno
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
oznaka JN: ODGOIPET-43/2006.
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.l.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 dneva 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.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem 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:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdanega s strani
pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Dokazila:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva
dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika
in
2.2. 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, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

3. 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ekonomsko-finančni pogoji
1.1. 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
(original).
1.2. 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 (original).
1.3. 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:
Podpisan in žigosan obrazec Soglasja
k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi
in
Seznam podizvajalcev, izpolnjen, podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Tehnični pogoji
2.1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
550,000.000 SIT z DDV.
Dokazila: seznam opravljenih gradbenih
del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila, z zneskom, datumom in
nazivom končnega naročnika, vključno z

dokazilom v obliki potrdila-izjave, izdanega
s strani končnega/ih naročnika/ov (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Opomba: pri navedbi opravljenega dela
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevalo
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika!
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 objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03)
2.2. Ponudnik mora imeti zavarovano
odgovornost za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (GOI dela) skladno s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (uradno
prečiščeno besedilo) /ZGO-1-UPB1/ (Uradni
list RS, št. 102/04 in 14/05 – popr.).
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila.
3. Kadrovski pogoji
3.1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom Zakona o graditvi objektov (uradno
prečiščeno besedilo) /ZGO-1-UPB1 (Uradni
list RS, št. 102/04 in 14/05 – popr.).
Dokazili:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
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: številka 430-190/2006,
oznaka JN: ODGOIPET-43/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-25736/06 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:
14. 11. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 14. 11.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, 6.
nadstropje, Služba za javna naročila, sejna
soba.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Dodatne informacije: 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 le del razpisne dokumentacije
(navodila ponudnikom, obrazec »izjave«,
obrazce prilog za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obrazec »ponudba«, obrazce
bančnih garancij, vzorec pogodbe, seznam
podizvajalcev, pregradne liste in obrazec
»prijava«), tehnični del, grafiko in popis del
na CD mediju, pa ponudniki prevzamejo na
naslovu naročnika; to je: RS, Ministrstvo
za javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta
21,1000 Ljubljana, Služba za javna naročila,
6. nadstropje.
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
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-27553/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar,
tel. 01/478-18-83, e-pošta: gp. mju@gov.si,
faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks: +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, 3. nadstropje.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja MMP Bistrica ob Sotli z
vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo, oznaka JN: ODGOIBIS-41/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mednarodni mejni prehod Bistrica ob Sotli.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja MMP Bistrica ob Sotli z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in
zunanjo ureditvijo, oznaka JN: ODGOIBIS-41/2006.
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: 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.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 6,000.000 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 dneva 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.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem 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:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdanega s strani
pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
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Dokazila:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva
dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika
in
2.2. 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, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
3. 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ekonomsko-finančni pogoji
1.1. 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 (original).
1.2. 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 (original).
1.3. 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:
Podpisan in žigosan obrazec Soglasja
k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi
in
Seznam podizvajalcev, izpolnjen, podpisan in žigosan s stani ponudnika in podizvajalca.
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Stran

7854 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Tehnični pogoji
2.1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
450,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
Seznam opravljenih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, z zneskom, datumom in nazivom končnega naročnika, vključno z dokazilom v obliki
potrdila-izjave, izdanega s strani končnega/ih naročnika/ov (izpolnjenim, žigosanim
in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti.
Opomba:
Pri navedbi opravljenega dela mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe
ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevalo
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika!
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 objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
2.2. Ponudnik mora imeti zavarovano
odgovornost za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (GOI dela) skladno s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (uradno
prečiščeno besedilo)/ZGO-1 UPB1 (Uradni
list RS, št. 102/04 in 14/05-popr.).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
3. Kadrovski pogoji
3.1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom Zakona o graditvi objektov/ZGO-1UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05
– popr.).
Dokazili:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
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: številka 430-189/2006,
oznaka JN: ODGOIBIS-41/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-25625/06 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: 14. 11. 2006 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 2006 do 12. ure.
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IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 11.
2006 ob 13. 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.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Dodatne informacije: 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 le del razpisne dokumentacije
(navodila ponudnikom, obrazec »izjave«,
obrazce prilog za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obrazec »ponudba«, obrazce
bančnih garancij, vzorec pogodbe, seznam
podizvajalcev, pregradne liste in obrazec
»prijava«), tehnični del, grafiko in popis del
na CD mediju, pa ponudniki prevzamejo na
naslovu naročnika; to je: RS, Ministrstvo
za javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta
21,1000 Ljubljana, Služba za javna naročila,
6. nadstropje.
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
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-27570/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktna oseba: mag. Štefan
Velečič, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/34-81-112, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: stefan.velecic@trebnje.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: Občina
Trebnje, kontaktna oseba: mag. Štefan Velečič, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija,
tel. 07/348-11-12, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: stefan.velecic@trebnje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija LC Zagorica-Replje na odseku št. 426131, od km
0,000 do km 4,100.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini
4,1 km.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: LC v KS Veliki Gaber.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: z deli se bo pričelo v spomladanskem času 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece 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:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– podatki o finančnem stanju,
– reference na cestnem področju: izgradnja (rekonstrukcija podobnega objekta-ceste) v zadnjih dveh letih z min. vrednostjo
100 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja ali izpisek iz
bilance stanja za zadnje poslovno leto,
– izkaz poslovnega izida za zadnja 3 poslovna leta,
– podatki o bonitetei poslovanja (BON-1)
in podatki o plačilni sposobnosti (BON-2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– razpoložljiva tehnična opremljenost
(mehanizacija),
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih,
– reference v zadnjih petih letih, potrjene
s strani naročnika-ov,
– izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti zahtevane tehnične osposobljenosti.
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: 1. 11. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TRR 01330-0100016133, sklic na
00-7130007, s pripisom dokumentacija za
LC Zagorica–Replje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2006, do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: komisija za razpis in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 11. 2006
ob 13. uri, Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, velika sejna soba (pritličje).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Občina Trebnje
Št. 123/2006
Ob-27600/06
Ali je to javno navodilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Športni in mladinski center Piran, kontaktna oseba: Ukmar Matjaž, Tartinijev trg 10, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-90, faks 05/671-03-95, elektronska pošta: sport-piran@siol.net, internetni
naslov: http://www.simcenter-piran.si.
1.2) 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, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja objekta Veslaškega doma Piran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sečoveljske soline, parc.
št. 656, k.o. Sečovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
I. sklop: gradnja temeljev s piloti,
II. sklop: gradnja stavbe od talne plošče
do dokončanja del.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec januarja 2007 za sklop I.,
konec maja 2007 za sklop II.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe.
Bančno garancijo za resnost ponudbe
(nepreklicna garancija na prvi poziv) v višini 2,000.000 SIT za sklop I. in v višini
6,000.000 SIT za sklop II. mora ponudnik
predložiti ob predložitvi ponudbe. Garancija
mora veljati 90 dni po odpiranju ponudb.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicna garancija
na prvi poziv) v višini 5% od bruto pogodbene vrednosti mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Veljavnost: vsaj 15 dni
po predvideni primopredaji sklopa.
3. Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
Ob podaji ponudbe mora ponudnik predložiti Garancijsko izjavo z navedbo garancijskega roka in pogojev garancije izvedbe
del. Minimalni garancijski rok za izvedena
dela je 10 let.
Izbrani ponudnik mora, na dan primopredaje objekta (pred prenehanjem veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti) dostaviti naročniku
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% bruto vrednosti
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izvedenih del z veljavnostjo vsaj en dan po
poteku garancijske dobe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun
se opravi mesečno z izstavitvijo začasnih
mesečnih situacij, na podlagi dejansko izvršenih del, kontroliranih in potrjenih s strani
nadzornega organa naročnika. Rok za plačilo situacije je 60 dni od dneva potrditve
situacije s strani nadzornega organa naročnika. Naročnik bo situacije plačeval oziroma
potrjeval do 80% pogodbenega zneska oziroma do 80% vrednosti izvedenih del (končne situacije), preostali del pa v 60 dneh po
odpravi pomanjkljivosti iz zapisnika pregleda s strani nadzornega organa, izvajalca
in naročnika, po odpravi pomanjkljivosti iz
zapisnika tehničnega pregleda objekta in
po zapisniški primopredaji objekta s strani
izvajalca naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
javnega 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu in ima registrirano dejavnost, ki je v zvezi s predmetom javnega
naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ekonomsko-finančno sposoben (znaša
višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh letih najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti, če ponudnik
posluje manj kot tri leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklih letih najmanj
štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila; – da ponudnikov TRR v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran; da ima v obdobju
enega leta pred pričetkom naročila ves čas
pravočasno, pravilno in v celoti poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev),
– razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali
kadrovskimi zmogljivostmi (v zadnjih 5 letih
glavni izvajalec pri izvedbi vsaj 3 gradbenih
del in za odgovornega vodjo del predložiti
najmanj 5 referenc, ki so v obeh primerih po
naravi gradnje in obsegu vsaj enakovredni
razpisanemu).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 in 47/04)
in drugi predpisi ter standardi in normativi,
veljavni za predmet javnega naročila v RS
in EU.
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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 za sklop I, najnižja
cena za sklop II.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 11. 2006. Cena:
20.000 SIT. Zapadlost: pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na transakcijski račun naročnika, 01290-6030721574 pri UJP Koper,
sklic 00-1- 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 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: ponudba mora veljati do 6. 2.
2007 oziroma do objave izida tega javnega
naročila ali drugačnega zaključka postopka
javnega naročila, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 13. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi predstavniki ponudnikov, ki predložijo veljavno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 8.15, v upravnih prostorih Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Tartinijev trg 10, Piran.
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: 28. 9. 2006.
Javni zavod Športni in mladinski center
Piran
Ob-27788/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Alenka Smrekar, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ustanovitev služnosti in izvedba
ukrepov za zagotovitev kontroliranega prehajanja državne meje z Republiko Hrvaško
na cestnih komunikacijah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ustanovitev služnosti in izvedba ukrepov
za zagotovitev kontroliranega prehajanja
državne meje z Republiko Hrvaško na
cestnih komunikacijah.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: ustanovitev služnosti in izvedba ukrepov za zagotovitev kontroliranega prehajanja državne
meje z Republiko Hrvaško na cestnih komunikacijah.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
predvidoma do 30. 6. 2007 oziroma 2 meseca po pridobitvi služnosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 5,000.000 SIT z veljavnostjo do
vključno 28. 2. 2007.
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. 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: naročnik bo potrjene zneske
nakazoval na transakcijski račun izvajalca,
60. dan od dneva uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
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stojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Dokazilo:
2.1. 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, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
2.2. 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.1. Ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: 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.
1.2. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež.
Dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz
sodne ali druge enakovredne evidence, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od datuma
oddaje ponudb.
1.3. 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 (original).
1.4. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
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.
1.5. Ponudnik mora potrditi (podpisati in
žigosati) obrazec soglasja k podizvajalski
oziroma kooperantski pogodbi. V primeru
nastopa ponudnika s podizvajalci, mora
ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
– ponudnik podpiše in žigosa priloženi
obrazec v razpisni dokumentaciji;
– v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, 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:
2.1 Ponudnik mora skupaj izkazati najmanj 1 kvalitetno in pravočasno opravljeno
storitev s področja urejanja premoženjskopravnih zadev s sklepanjem ustreznih pogodb z vpisom v zemljiško knjigo, zaključeno v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe,
v znesku nad 5,000.000 SIT (vključno z
DDV)
in
Ponudnik mora izkazati najmanj 2 kvalitetno in pravočasno opravljeni gradbeno obrtniški deli, zaključeni v zadnjih 5 letih pred
oddajo ponudbe v znesku nad 100,000.000
SIT (vključno z DDV).
Dokazila:
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov storitev v zadnjih 3 letih pred
oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila (istovrstna dela),
z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih
naročnika/kov (priložen obrazec)
in
Ponudniki priložijo potrdilo končnega/ih
naročnika/ov gradenj v zadnjih 5 letih pred
oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet javnega naročila (istovrstna dela),
z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih
naročnika/kov (priložen obrazec).
Opomba: pri navedbi opravljenega dela
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel, izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevala
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika.
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom
v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti, se ne bo upoštevalo pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.
Naročnik bo upošteval izključno zaključena
dela po pogodbi.
2.2 Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za morebitno nastalo škodo skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03, 21/06
– odl. US: U-I-229/03-18, 47/06 in 50/06ZMVN).
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police.
2.3 Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javne-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ga naročila (gradbeno obrtniška dela) skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št.
102/04 in 14/05).
Dokazilo:
Fotokopija veljavne zavarovalne police.
Kadrovska sposobnost
3.1 Ponudnik mora imenovati odgovornega koordinatorja ustanovitve služnosti, ki
bo vodil in koordiniral vsa razpisana dela
s področja urejanja premoženjskopravnih
zadev s sklepanjem ustreznih pogodb z
vpisom v zemljiško knjigo, ki mora biti v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku
ali pri glavni družbi (v primeru skupne ponudbe), ima na odkupih zemljišč 3 leta delovnih izkušenj in je po izobrazbi univ. dipl.
pravnik z opravljenim državnim pravniškim
izpitom ter ima najmanj 1 ustrezno referenco opravljanja storitve iz razpisanih del nad
5,000.000 SIT z DDV.
Dokazila:
– življenjepis (CV) osebno podpisan in z
žigom potrjen s strani ponudnika, iz katerega so razvidne 3-letne delovne izkušnje pri
odkupih zemljišč;
– diploma o zaključku študija;
– potrdilo o opravljenem državnem pravniškem izpitu;
– lastno izjavo ponudnika (podpisano in
žigosano) o rednem delovnem razmerju in
delovni dobi pri ponudniku;
– najmanj ena ustrezna referenca s področja opravljanja del s področja odkupov
zemljišč in urejanja ZK stanja v višini nad
5,000.000 SIT z DDV v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe (priložen obrazec).
3.2 Ponudnik mora imenovati najmanj 3
izvajalce pogodbenih del s področja urejanja
ZK stanja, ki morajo biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku, podizvajalcu ali pri
glavni družbi in imajo na podobnih delih
2 leti delovnih izkušenj, imajo licenco za
opravljanje poslov posredovanja nepremičnin in so vpisani v imenik nepremičninskih
posrednikov.
Dokazila:
– življenjepis (CV) osebno podpisan in z
žigom potrjen s strani ponudnika;
– licenca za opravljanje poslov posredovanja;
– vpis v imenik nepremičninskih posrednikov;
– lastna izjava ponudnika (podpisana in
žigosana) o rednem delovnem razmerju in
delovni dobi pri ponudniku ali podizvajalcu.
3.3 Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki bo vodil in koordiniral
vsa razpisana gradbeno obrtniška dela, ki
izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte, skladno s 77.
členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05), ki mora biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku ali pri glavni družbi (v
primeru skupne ponudbe), ima na gradbeno
obrtniških delih 3 leta delovnih izkušenj in
je po izobrazbi univ. dipl. inž. grad. z opravljenim strokovnim izpitom po ZGO ter ima
najmanj 1 ustrezno referenco opravljanja
storitve iz razpisanih del nad 100,000.000
SIT z DDV.
Dokazila:
– življenjepis (CV) osebno podpisan in z
žigom potrjen s strani ponudnika;
– diploma o zaključku študija;
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici ali izpis s tiskalnikom iz računalniške baze Inženirske zbornice Slovenije, dostopni na spletni strani
Inženirske zbornice Slovenije;
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– lastna izjava ponudnika (podpisana in
žigosana) o rednem delovnem razmerju in
delovni dobi pri ponudniku;
– najmanj 1 ustrezna referenca pri projektih, podobnih razpisanemu javnemu naročilu (priložen obrazec).
Naročnik si pridružuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-217/2006, št.
JN: ODPREHDM-44/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26385/06.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 16. 11. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 16. 11.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, 6. nadstropje,
sejna soba.
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:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si.
Specifikacijo oziroma popis del z grafičnimi prilogami na CD mediju in predračun na
disketi pa ponudniki prevzamejo na naslovu
naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
Služba za javna naročila, 6 nadstropje.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega razpisa in v zvezi s pripravo ponudbe potekajo izključno
preko obrazca na spletnih straneh naročnika. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu,
postavljenem v ta namen, ponudnikom, ki v
tem informacijskem sistemu naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi preko elektronske
pošte.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Dunajska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Mi-
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nistrstvo za javno upravo, Sekretariat,
Služba za javna naročila, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si/, faks
00386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-27806/06
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: Petra Ratajec, Oddelek za
gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-48-63,
faks 01/306-48-32, elektronska pošta: petra.ratajec@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Petra Ratajec, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-48-63.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Petra Ratajec, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-48-63.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/321660.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja severnega krožišča med Bratislavsko in Leskovškovo cesto v BTC.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: 502.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.11.12.91-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaklkjuček: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,200.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti posamične pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% od posamične končne pogodbene vrednosti ob
primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;
Dokazilo: redni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
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Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
Dokazilo: potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj.
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika);
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Okvirni terminski plan izvedbe del s
planom delovne sile in mehanizacije
Ponudnik mora pripraviti okvirni terminski plan izvedbe s planom delovne sile in
mehanizacije, prikazan v delovnih dnevih do
dokončanja vseh pogodbenih del.
– Tabele:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
– struktura cene,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili s
strokovnimi življenjepisi in kopijami strokovnih izpitov,
– tabela kadrov, ki bodo dela izvajali.
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– Izjava zavarovalnice
Izjava zavarovalnice, ki je pristojna na
območju RS za sklepanje tovrstnih pogodb,
da bo ponudnik v primeru izbora za razpisana dela sklenil zavarovalno pogodbo za
celotno vrednost dogovorjenega posla po
zakonu o zavarovalnicah in da bo iz naslova omenjene pogodbe lahko naročnik in
izvajalec poravnal tudi stroške za škodo na
sosednjem objektu.
– Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznosti po Zakonu o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o
posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij
Ponudnik s podpisom in žigom izjave
jamči, da izpolnjuje obveznosti po Zakonu o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih
informacij in zagotovitvi garancij.
– Izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1
Ponudnik s podpisom in žigom izjave
jamči, da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe in da je pri sestavi
svoje ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter
ureditvi delovnih pogojev, veljavnih v Republiki Sloveniji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o gospodarskih družbah,
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
– posebne gradbene uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Skupna cena za cestni del, prestavitev
plinovoda, TK vode in javno razsvetljavo
– 80%
Tc1 = (Cmin1/Cp1) x 80
Tc1.. število točk za merilo skupna cena
za cestni del, prestavitev plinovoda, TK vode
in javno razsvetljavo
Cp1.. ponudbena skupna cena za cestni
del, prestavitev plinovoda, TK vode in javno
razsvetljavo
Cmin1.. najnižja skupna cena za cestni
del, prestavitev plinovoda, TK vode in javno
razsvetljavo
V primeru, če bo ponudbena cena za
cestni del, prestavitev plinovoda, TK vode in
javno razsvetljavo za 100% ali več višja od
najnižje, bo ocenjena z nič točkami.
Cena za elektrokabelsko kanalizacijo
– 20%
Tc2 = (Cmin2/Cp2) x 20
Tc2.. število točk za merilo cena za elektrokabelsko kanalizacijo
Cp2.. ponudbena cena za elektrokabelsko kanalizacijo
Cmin2.. najnižja cena za elektrokabelsko
kanalizacijo.
V primeru, če bo ponudbena cena za
elektrokabelsko kanalizacijo za 100% ali
več višja od najnižje, bo ocenjena z nič
točkami.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki doseže največ točk (T) po seštevku dose-

ženih točk za merilo skupna cena za cestni
del, prestavitev plinovoda, TK vode in javno razsvetljavo (Tc1) in doseženih točk za
merilo cena za elektrokabelsko kanalizacijo
(Tc2): T = Tc1 + Tc2
T.. skupno število točk
Tc1.. število točk za merilo skupna cena
za cestni del, prestavitev plinovoda, TK vode
in javno razsvetljavo
Tc2.. število točk za merilo cena za elektrokabelsko kanalizacijo.
Najcenejša ponudba za cestni del, prestavitev plinovoda, TK vode in javno razsvetljavo ni nujno najugodnejša oziroma
najcenejša ponudba za elektrokabelsko kanalizacijo ni nujno najugodnejša.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki doseže najboljši rezultat (najvišje skupno
število točk – T) glede na opisana vrednotenja.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-1383/2005.
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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico do uporabe 89. člena Zakona o javnih naročilih.
Mestna občina Ljubljana
Ob-27813/06
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.
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II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja mednarodnega mejnega prehoda (MMP) Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
z oznako ODGOISOČ-42/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: mednarodni mejni prehod Sočerga.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja MMP Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila; začetek marec 2007, zaključek september 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 20,000.000 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.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem 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:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. 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.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
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Dokazilo:
2.1. 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.
2.2. 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.
3. 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ekonomsko-finančni pogoji
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. 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 podizvajalci, 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:
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2. Tehnični pogoji
2.1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
1.000,000.000 SIT z DDV.
Dokazila: ponudniki priložijo seznam
opravljenih 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/ikov. 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 objektov državnega pomena (Uradni list RS, št 33/03)
2.2. 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.
3. Kadrovski pogoji
3.1. 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: številka 430-191/2006,
oznaka ODGOISOČ-42/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo;
Ob-25624/06 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: 17. 11. 2006 ob 10. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006 ob 10.
uri.
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: 17. 11.
2006 ob 12. 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 pri-
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dobijo 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 Sočerga 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. Ponudniki lahko pisana vprašanja v zvezi s predmetno razpisno
dokumentacijo naslavljajo na vzpostavljen
informacijski sistem Vprašanja in odgovori,
do katerega pridejo preko spletnega naslova http://www.mju.si/razpisi/ ali neposredno na naslovu http: www2gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
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:
29. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-27950/06
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,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
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, faks
01/306-44-07.
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 – 06/322334.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in zamenjava oken na Kresiji, Adamič Lundrovo nabrežje 2, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.23.50-4, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.42.11.35-9.
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: izdelava in zamenjava oken na Kresiji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 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
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika v roku 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
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 kazen-

skem 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.
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: tabele:
Tabela 1 a – Referenčna lista razpisanih
del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev in
Tabela 1 b – Sklenjene pogodbe za obdobje zadnjih dveh let.
Strokovna komisija bo upoštevala le tiste
reference ponudnikov, ki zajemajo izdelavo
in vgradnjo oken na podobnih objektih, v
skupni vrednosti pogodbe nad 30 mio SIT.
Upoštevane bodo reference za zadnja 3
leta. Ponudnik mora predložiti tri (3) potrjene reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
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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: 430-395/2006-13.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 10. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 22. 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: 26. 10. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 103.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-27955/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, OPVIŠ,
kontaktna oseba: Samo Ilija, Resljeva 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-40-10, faks 01/306-40-12, elektronska pošta: samo.ilija@ljubljana.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) Opis: obnova počitniškega doma v
Zambratiji, Hrvaška.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06/321920.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
pri adaptaciji počitniškega doma Zveze
prijateljev mladine Moste – Polje v Zambratiji, Republika Hrvaška.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: počitniški dom Zveze
prijateljev mladine Moste – Polje v Zambratiji, Republika Hrvaška.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
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1. Komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža stanje ponudnika.
2. Potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države.
3. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev.
5. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem.
6. Lastno izjavo, ki jo napiše ponudnik,
da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
7. Letni računovodski izkaz, bilanca stanja, bilanca uspeha, obvezne priloge k bilancam, statistični podatki iz bilance stanja
in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005.
8. Kopijo zadnjega revizijskega poročila
ali mnenja revizorja za ponudnike, ki so zavezani k reviziji (53. člen ZGO).
9. Obrazec BON1 in BON2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe.
10. Reference: dokazila, potrjene reference naročnikov, kopije pogodb ali druga
dokazila, iz katerih je jasno razvidno, da
je ponudnik v zadnjih dveh letih od dneva
objave naročila sodeloval pri vsaj petih podobnih poslih rekonstrukcije ali odstranitve
objektov, ki vsebujejo azbest; dokazila, da
ima ponudnik v zadnjih dveh letih reference iz del rokovanja z azbestno cementnimi
odpadki.
11. Če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo posla. Iz veljavne pogodbe mora biti razvidna
delitev področij, odgovornost posameznega partnerja, ureditev medsebojnih pravic
in obveznosti ter trajanje razmerja.
12. Dovoljenje za odstranjevanje azbesta, skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.
13. Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih.
14. Dokazilo, da ima ponudnik lastno registrirano podjetje na Hrvaškem; komplet
registrskih listov.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
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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: 06/321920.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: št. transakcijskega računa: 01261-0100000114.
Dokumentacijo je moč dvigniti z dokazilom o plačilu zgoraj navedenega zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 9. uri; Mestna občina Ljubljana, OPVIŠ,
Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana, OPVIŠ
Ob-28016/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-00-137,
66-001-36, faks 05/66-00-110, elektronska
pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, finance in splošne zadeve, kontaktni osebi: Martin
Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-00-137,
05/66-00-136, faks 05/66-00-110, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si, Martin.podbreznik@izola.si, Boris.stupar@izola.si,
internetni naslov: http://www.izola.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, finance in splošne zadeve, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar,
Sončno nabrežje 8, Izola, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-00-137, faks 05/66-00-110, elektronska pošta: Martin.podbreznik@izola.si,
Boris.stupar@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Izola, vložišče, Klara Giassi, Sončno nabrežje 8, Izola, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-00-137, faks 05/66-00-110, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: gradnja komunalnih naprav v
CMI v Izoli – 2. etapa (GOI dela).
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: 352-01-14/98.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalnih naprav v coni mestne industrije v Izoli (ceste, kanalizacija,
vodovod, električni vod – gradbena, obrtniška in instalacijska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola, cona mestne industrije.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali dni 180 od oddaje naročila, ali: začetek: 4. 12. 2006 in/ali
konec: 4. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo banke v višini 10% ocenjene vrednosti za resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Taka skupina izvajalcev je
dolžna predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek ali fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe, ki izkazuje
zadnje pravno stanje ponudnika; za samostojne podjetnike pa potrdilo (t.i. priglasitveni
list), ki ga izda krajevno pristojni davčni urad
iz katerega izhaja, da je ponudnik vpisan pri
davčnem organu ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence (Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica, Inženirska zbornica, druga zbornica
ustanovljena na podlagi zakona), če je za
dejavnost na podlagi posebnega predpisa
dovoljenje potrebno ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj,
– potrdilo pristojnega ministrstva za pravosodje, ki vodi kazensko evidenco, da mu
ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem in
je povezano z njegovim poslovanjem ter
podpisano izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
ministrstva nadomesti tudi izjava ponudnika
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku v zvezi
s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek ne
sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik mora
podpisati in žigosati izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni pod
vodstvom izredne uprave ter da proti njemu
ni uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima ponudnik sedež,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
ali drugega pristojnega organa države v kateri ima ponudnik sedež, da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Ponudnik mora, pod materialno in
kazensko odgovornostjo, podpisati izjavo,
da ima na dan oddaje ponudbe poravnane
vse zapadle davke in prispevke ter druge
obvezne dajatve,
– pogoj za udeležbo na predmetnem
razpisu je da niti ponudnikov žiro račun,
niti žiro račun nobenega izmed njegovih
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podizvajalcev, ki s ponudnikom sodelujejo
v predmetnem postopku, v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Ponudnik mora v
dokaz predložiti BON 2 oziroma davčno napoved za samostojne podjetnike in potrdilo
ponudnikove poslovne banke, da ponudnikov žiro račun in žiro račun podizvajalca
v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran.
Navedeni obrazci in potrdila na smejo biti
starejša od 60 dni,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo,
po knjigovodskih podatkih ponudnika, potrjevalo in izkazovalo pravočasno poravnavanje obveznosti do ponudnikovih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do
datuma mnenja revizorja. Mnenje ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je ta, da je bil ponudnik v
zadnjih treh letih glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj enega podobnega objekta nizke gradnje v vrednosti najmanj 120,000.000 SIT.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO – 1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2006
ob 9.15, prostori sekretariata za računovodstvo, finance in splošne zadeve Sončno nabrežje 8, Izola.
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: 29. 9. 2006.
Občina Izola
Ob-28039/06
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:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000526.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odsek AC: MMP Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek AC: MMP Gruškovje
– meja z Republiko Hrvaško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1. AC MMP Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško
1.1.1. Trasa AC
1.1.2 Deviacije
– Deviacija D1
– Deviacija D1
1.1.3 Premostitveni objekti
1.1.3.1 Nadvoz št. 0024,4-1
1.1.4 Vodnogospodarske ureditve
– Ureditev vodotoka Maceljčica
– Ploščati prepust Maceljčice
– Zadrževalni bazen
1.1.5 Komunalni vodi
– vodovod
– elektrovodi
– meteorna kanalizacija
– javna razsvetljava
– telekomunikacijsko omrežje
– klic v sili
1.1.6 Krajinska ureditev
1.1.7 Protihrupna zaščita
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 44,400.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in obveznic
DARS.
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:
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
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– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (gradnja avtoceste, hitre
ceste 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: 98/6 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 23. 11. 2006.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav
EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno
brez DDV, ki znaša 33.333,33 SIT, 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: 23. 11. 2006 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2006
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-27934/06
Podaljšanje roka
za sprejem ponudb
V javnem naročilu »Izvajanje dnevnih
prevozov osnovnošolskih otrok za Osnovno šolo Gornja Radgona, Osnovno šolo
dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona in
Osnovno šolo dr. Antona Trstenjaka Negova, v letih 2007, 2008 in 2009 ter v letu 2007
za Osnovno šolo Apače in za Podružnično osnovno šolo Stogovci«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-24788/06 se spremeni rok za oddajo ponudb, ter se doda točka IV.3.8), in sicer:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2006 do 12.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 10.
2006 ob 14. uri; Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, velika sejna soba.
Občina Gornja Radgona
Št. 03/2006

Ob-27792/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo storitev fotokopiranja, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 98 z dne 22. 9. 2006, Ob-26205/06 se
popravijo naslednje točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 22. 11. 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitve dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2006
ob 13. uri; OZS, Celovška c. 71, Ljubljana.
Ostale točke objave v Uradnem listu RS
ostanejo nespremenjene.
Obrtna zbornica Slovenije
Št. 33.30-1463/06

Ob-28030/06

Popravek
V javnem naročilu za zavarovane storitve, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
94/06 z dne 8. 9. 2006, Ob-25186/06 se
popravita naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 10. 2006
ob 13. uri, Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana.
Banka Slovenije
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Ob-28098/06
Popravek
V objavi za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja lokalnih cest v Občini
Sevnica, objavljeni v Ur. l. RS, št. 100 z dne
29. 9. 2006, Ob-27266/06 se v točki IV.3.3)
popravi rok za sprejemanje ponudb ali prijav
za sodelovanje: 20. 10. 2006 do 9. ure.
Občina Sevnica
Ob-28102/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt programa
Kohezijski skladi »modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož (upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway
line Pragersko–Ormož), se popravijo naslednje točke:
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26094/05, Ur. l. RS, št. 99-101 z
dne 11. 11. 2005, Ob-30408/05, Ur. l. RS,
št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-6079/06, Ur. l.
RS, št. 28 z dne 17. 3. 2006, Ob-7626/06
in Ur. l. RS, št. 59–60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16450/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2006 do 10.
ure po lokalnem času; Javna agencija
za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, SI
2000 Maribor.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2006
ob 12. uri po lokalnem času; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
SI2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-28103/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt programa
Kohezijski skladi »modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož (upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway
line Pragersko–Ormož), se popravijo naslednje točke:
IV.1.3) Previous publication concerning
the same contract: 2005/S 188-185166, of
29. 9. 2005, 2005/S 214-210762, of 8. 11.
2005, 2006/S 40-042294 of 28. 2. 2006,
2006/S 52-053808 of 16. 3. 2006 and
2006/S 106–112967 of 7. 6. 2006.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders
or requests to participate: 10. 10. 2006 till
10.00 hrs local time; Public agency for
railway transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
IV.3.7.2) Date, time and place: 10. 10.
2006 at 12:00 hrs local time; Public agency for railway transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29. 9. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Št. 351-96/2006-1
Ob-27080/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-132,
faks 07/30-61-160, elektronska pošta: ma-
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rija.prasin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-96/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektna dokumentacija za kulturno izobraževalno središče v Črnomlju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Črnomelj.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
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.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 3. 11. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na EZR
01217-0100015850 s pripisom Za KIS.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 11. 2006 do
8.30.
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.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2006
ob 9. uri; Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
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.
Občina Črnomelj
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Ob-27265/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: Staša Javornik, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Stasa.javornik@ivz-rs.si, internetni naslov:
www.ivz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-604, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-604, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 03.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-88/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izbiro prevoznika za
prevoze zdravil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevozi zdravil se bodo
izvajali po sistemu »door to door« na območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.12.21.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
zdravil na ozemlju Republike Slovenije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 500.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni
od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
po potrditvi prejetega 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:
1. ponudnik je registriran pri sodišču ali
drugem pristojnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa;
2. ponudnik ima dovoljenja za prevoz
blaga v cestnem prometu;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik ni podal neresničnih podatkov v bistvenih elementih ponudbe, ki bi
lahko vplivali na naročnikovo odločitev;
5. ponudnik ni zagrešil strokovne napake ali kršil pogodb pri izvajanju prevozov
v zadnjih 3 letih pred letom izvedbe tega

posla in v tekočem letu; (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem
poslu);
6. stopnja finančne varnosti: kandidat
ima poravnane davke in prispevke (pogoj
mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri
skupnem poslu);
7. ponudnik je ekonomsko in finančno
sposoben za izvajanje predvidenega posla
za predvideno obdobje;
8. stopnja finančne varnosti: da kandidat v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih
poslovnih računov in nima na dan izstavitve
obrazca dospelih neporavnanih obveznosti
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
9. ponudnik ima v posesti najmanj 5
ustrezno opremljenih vozil za prevoze zdravil, razpoložljivih najmanj 10 ur vsak delovni
dan, od katerih morata imeti najmanj 2 vozili
izolirano transportno komoro prostornine od
3 do 5 m3 in najmanj 3 vozila izolirano transportno komoro prostornine od 5 do 12 m3,
pri čemer nobeno vozilo v času oddaje ponudbe ne sme biti starejše od 10 let;
10. vsa vozila morajo imeti v transportnih komorah vgrajene hladilne in grelne naprave, ki omogočajo nastavitev stalne temperature med +2 do +8 stopinj Celzija ter
vgrajene od pooblaščene ustanove umerjene merilnike in zapisovalce temperature,
ki omogočajo merjenje temperature v intervalih največ 10 minut in dnevno izpisovanje
izmerjenih temperatur;
11. ponudnik mora razpolagati s 4 vozniki, s katerimi ima sklenjeno redno delovno razmerje ali drugo pogodbeno razmerje
(študentsko delo se ne šteje med druga
pogodbena razmerja). Vozniki morajo imeti
ustrezna vozniška dovoljenja;
12. eno od ponujenih vozil z voznikom
mora biti na razpolago za naročnika 24 ur/7
dni na teden z odzivnim časom do vključno
1 ure in nadomestitvijo z drugim ustreznim
vozilom v roku 4 ur za primer izpada;
13. ponudnik je v letu 2004, 2005 ali
2006 kvalitetno in strokovno opravljal prevoze zdravil, hrane ali podobnih substanc v
režimu, kot je zahtevan v točki 10 zgoraj, za
poljubno število naročnikov v obsegu vsaj
30.000 km letno;
14. v primeru skupne ponudbe mora ponudnik predložiti ustrezno partnersko pogodbo; pogoji od točke 5 naprej se v tem
primeru upoštevajo kumulativno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. licence za prevoze blaga v cestnem
prometu za firmo in vsa ponujena vozila,
izdane s strani gospodarske ali obrtne zbornice ali enakovredno potrdilo za samostojne
podjetnike in tuje pravne osebe;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco ali enakovredno potrdilo za samostojne podjetnike in tuje pravne osebe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. potrdilo pristojnega davčnega organa,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za
oddajo prijav ali enakovredno potrdilo za samostojne podjetnike in tuje pravne osebe;
7. vpis v obrazcu A-4, točka 1.3 Ekonomsko in finančno stanje, po potrebi tudi
bilanca in BON obrazec ali enakovredno
potrdilo za samostojne podjetnike in tuje
pravne osebe;
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8. ustrezen obrazec BON iz katerega je
razvidno izpolnjevanje postavljenega pogoja, BON obrazec mora biti izdan v tekočem
ali preteklem mesecu glede na datum odpiranja ponudb ali enakovredno potrdilo za samostojne podjetnike in tuje pravne osebe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. celotna ponudbena dokumentacija;
5. izjava kandidata v razpisnem obrazcu
A-4: Prijava, po potrebi naročnik preveri pri
ponudnikovih strankah;
9. prometno dovoljenje za vsako posamezno vozilo, tehnični podatki o vozilih, homologacija za vsa predelana vozila-dokazi o
stalni posesti vozil, ki niso v lasti ponudnika,
za tekoče leto in naslednji 2 leti;
10. izkazi o posesti ustreznih merilnih
naprav, certifikati o skladnosti in umerjenosti
merilnih naprav, vzorčni izpisi 1 opravljene
meritve med prevozom v letu 2004 ali 2005
ali 2006 za vsako napravo, ki morajo vsebovati datum izpisa, časovne intervale in
izmerjeno temperaturo;
11. izkazi o zaposlitvi ali drugi pogodbi,
vozniška dovoljenja;
12. izjava ponudnika, da zagotavlja
ustrezno vozilo in voznika v zahtevanem
režimu;
13. vpis v obrazcu A-4, točka 1.6 Reference in izpolnjen obrazec Referenčno
potrdilo;
14. partnerska pogodba.
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: 900-037-88/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na http://www.praetor.si
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 10. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 10. 2006
ob 9.30; Inštitut za varovanje zdravja RS,
Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2006.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-27431/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija,
tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442, elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: najem kuhinje, prevzem zaposlenih delavcev
prehrambene službe, pripravljanje gotovih
obrokov hrane – ponovljeni razpis.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 10 / 2006 – kuhinja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vsakodnevna priprava, razdeljevanje in
dostava celodnevnih obrokov hrane za
bolnike, priprava in razdelitev malic za
zaposlene, priprava in serviranje reprezentančnih obrokov in napitkov po potrebi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KOPA Golnik.
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: 36 mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe o oddaji javnega naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
pričakuje 60 dnevni plačilni rok od datuma
izdaje računa. Izvajalec bo račun za opravljene storitve izstavljal mesečno zadnjega
dne mesecu za tekoči mesec (priloga k računu je specifikacija naročenih obrokov po
stroškovnih mestih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju v
zvezi s podkupovanjem, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, potrdilo sodišča, da ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in vse ostalo kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 oziroma
BON 2 obrazec, za fizične osebe napoved
za odmero davka od dohodkov za preteklo
leto potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke bank kjer ima ponudnik odprte
poslovne račune o solventnosti za obdobje
zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 3 letih
pred oddajo ponudbe, seznam kadrov in
vse ostale zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
– cena za eno letno obdobje (za bolniško
prehrano),
– plačilni pogoji,
– reference,
– certifikati skladnosti.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 3. 11.
2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 do
12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2006
ob 13. uri; sejna soba na upravi KOPA Golnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo
se oddaja za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
KOPA Golnik
Ob-27780/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Litija d.o.o., kontaktna oseba: Roman Ciglar, Ponoviška, 1270 Litija, Slovenija, tel.
890-00-10, faks 890-00-20, elektronska pošta: roman.ciglar@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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2-A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odvoz in pretovarjanje komunalnih odpadkov v 35 m3 do 40 m3 zabojnike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Širjava pri Ponovičah
– Litija, odvoz na deponijo Unično (Hrastnik)
in deponijo Ostri vrh (Logatec).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne dokumentacije je potrebno poravnati pred dvigom na poslovni račun, št.
02023-0020080754.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2006
ob 10. uri; sejna soba podjetja, Ponoviška
cesta 15, Litija.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
KSP Litija d.o.o.
Št. 800361
Ob-27790/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Cankarjev dom, kontaktna oseba: Vinko Sever,
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-71-79, faks 01/241-72-72,
elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si,
internetni naslov: http//:www.cd.cc.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: CD-TS-VS-JN-10/06S/elen.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v letni količini 3,5 GWh ± 20%.
II.1.7) Lokacija dobave: Prešernova cesta 10, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dobava električne energije v letni količini 3,5 GWh ±20%;
– kakovost energije po standardu SIST
EN 50160.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: trajanje pogodbe 1. 1. 2007 od
00. ure do 31. 12. 2010 do 24. ure.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija skladna z zakonom.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok skladen z ZIPRO.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni posebnih zahtev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
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ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilo za delovanje trga z elektriko (Ur. l. RS, št 30/01).
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 3. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 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: 150 dni ali do 2. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 12. uri; naročnik, sejna soba 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Cankarjev dom
Ob-27803/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba:
Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: mag. Korošec Marina, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-48-85,
faks 00386/1/478-48-87, elektronska pošta:
marina.korosec@gov.si, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: IB-27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba nove izmere po Zakonu o evidentiranju nepremičnin; 6 sklopov
Naloga 4.1 Nova izmera k.o. Ozeljan
– sklop 1,
Naloga 4.2 Nova izmera k.o. Stara gora
– sklop 2,
Naloga 4.3 Nova izmera k.o. Branik –
sklop 3,
Naloga 4.4 Nova izmera k.o. Šentjanž
– sklop 4,
Naloga 4.5 Nova izmera k.o. Poljubinj
– sklop 5,

Naloga 4.6 Nova izmera k.o. Čezsoča
– sklop 6.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloge se izvajajo na
terenu in v prostorih izvajalca.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.50.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.73.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.50.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.73.
2) Kratek opis: Nova izmera k.o. Ozeljan.
3) Obseg ali količina: 5,5 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 20. 4. 2007.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.50.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.73.
2) Kratek opis: Nova izmera k.o. Stara
gora
3) Obseg ali količina: 20,5 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 20. 4. 2007.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.50.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.73.
2) Kratek opis: Nova izmera k.o. Branik.
3) Obseg ali količina: 8,7 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 20. 4. 2007.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.50.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.73.
2) Kratek opis: Nova izmera k.o. Poljubinj.
3) Obseg ali količina: 11,9 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 20 4. 2007.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.50.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.73.
2) Kratek opis: Nova izmera k.o. Čezsoča.
3) Obseg ali količina: 23,1 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 20. 4. 2007.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.50.00-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.73.
2) Kratek opis: Nova izmera k.o. Šentjanž.
3) Obseg ali količina: 10 ha.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 20. 4. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
novih izmer v okviru vseh sklopov na območjih v skupni izmeri 80 ha.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek pogodbenega dela na
vseh sklopih najkasneje do 20. 4. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila 30. dan od prejema računa za 70%
izvedenega dela, ostalih 30% izplačila po
zaključku celotnega pogodbenega dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila ponudnika:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa;
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred
pristojnim organom tuje države.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni.
3. da mu ni izrečena pravnomočna sodba zaradi: sodelovanja v kriminalnih združbah iz člena 2 (1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ, korupcije iz člena 3 Akta Sveta
z dne 26. maja 1997 in člena 3 (1) Skupnega
ukrepa Sveta 98/742/PNZ, goljufije v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in pranja denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja;
Dokazilo: izjava ponudnika dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo
(OBR 30).
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravna-
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ve, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila ponudnika:
1. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. da je ekonomsko in finančno sposoben. Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem da:
– ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0.
– v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri poslovanju);
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo finančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekli dve računovodski leti, ki jih
je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi,
kjer ima sedež, ter s potrdilom ali mnenjem,
ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno
nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik
sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti dovoljenje Geodetske uprave RS za izvajanje geodetskih
storitev, v ponudbi navesti odgovornega geodeta in vsaj dva imetnika geodetske izkaznice, ki bosta izvajala pogodbeno delo;
Dokazila: dovoljenje za opravljanje geodetskih storitev, sklenjeno delovno razmerje
z imetnikoma geodetske izkaznice, zagotovitev odgovornega geodeta.
– ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
– v ponudbi navedene tehnične zmogljivosti morajo omogočati izvedbo pogodbe-
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nega dela v skladu s Tehničnim navodilom
iz te razpisne dokumentacije in določenimi
rokom zaključka pogodbenega dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD), Ur. l. RS, št. 8/00.
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.
Naročnik pričakuje, da bo ponudbena
cena primerljiva s cenami, ki so za nove
izmere po Zakonu o evidentiranju nepremičnin ocenjene v nalogi: Priprava finančno
ovrednotenega programa izboljšave podatkov zemljiškega katastra in testiranje metod
poenostavljenih novih izmer.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik 43000-25/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2006.
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.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2006
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava
Ob-27810/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Ana Skobir,
Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija,
tel. 02/88-57-342, faks 02/88-57-340, elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje dnevnih avtobusnih prevozov
osnovnošolskih otrok iz Občine Mislinja v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, na relacijah OŠ Mislinja in podružnične šole Dolič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Mislinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje dnevnih avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok Občine Mislinja je razdeljeno
na relacije, ki so oblikovane v en sklop kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 12. 2006 in konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
skladno s predpisi o izvrševanju proračuna
Občine Mislinja. Rok plačila je 30 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: pogoji iz 41. in 42. člena Zakona o
javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima licenco za prevoze v
notranjem cestnem prometu, ki ga izda Ministrstvo za promet in zveze;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2004 in 2005 (bilance morajo biti revidirane
v primeru, če je samostojni ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj kot
2 leti, naj predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
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javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotavljanju tehničnih in kadrovskih pogojev za dnevni prevoz učencev
za posamezne sklope za katere je oddal
ponudbo;
– seznam vozil, s katerimi bo ponudnik
izvajal prevoze šolskih otrok v Občini Mislinja, kateremu je potrebno priložiti za vsako
vozilo posebej, dokazilo o starosti vozil, kar
se dokaže s fotokopijo prometnega dovoljenja;
– seznam voznikov, ki vozijo vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, kateremu je
potrebno priložiti za vsakega voznika posebej, fotokopijo vozniškega dovoljenja;
– vozila morajo izpolnjevati vse pogoje
po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 110/94
in spremembe), vozniki pa po 8. členu citiranega pravilnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 80,
2. reference – 20.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na volji na naslovu: Občina
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 5.000 SIT
na račun, št. 01276 – 0100010437, sklic na
številko 00 713099 – 9998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 ali 36
dni od odposlanja obvestila, najkasneje 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 1. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 13. uri; Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
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: 29. 9. 2006.
Občina Mislinja
Št. 430-141/2006
Ob-27954/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32 ali 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
Jernej.tisel@sentjur.si, internetni naslov:
http://www.sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-141/2006 (2521).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave, krajevnih skupnostih
ter javnih zavodov in podjetij v Občini
Šentjur v letu 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nakup električne energije od 1. 1. do
31. 12. 2007.
Približne količine:
– javna razsvetljava 742.000 kWh,
– enotna tarifa 235.000 kWh,
– visoka tarifa 945.000 kWh,
– manjša tarifa 436.000 kWh.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudb mora biti veljavna do
31. 12. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančne garancije za resnost po
nudbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji. Račune bo dobavitelj
izstavljal ločeno za posamezne zavode.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: oddaja del podizvajalcem ni
dovoljena.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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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: 430-141/2006
(2521).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »dobava električne energije v letu 2007«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 12. uri; v sejni dvorani – II. nadstropje občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
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: Jernej Tisel,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Občina Šentjur
Ob-27973/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Mirko Zidar,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-27-956, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: mirko.zidar@trbovlje.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 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN - 170/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Občine Trbovlje, javnih zavodov in javnega podjetja za leto 2007, 2008, 2009
in 2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Trbovlje.
Dobave na merilnih mestih so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je dobava približno 17,230.400 kWh
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električne energije za leto 2007, 2008, 2009
in 2010, natančnejša ocena po odjemnih
mestih je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo mesečnih računov 30. dan po prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. pridobljena licenca za dobavo električne energije (6. člen Energetskega zakona),
2. dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00, 110/02, 50/03
in 51/04.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT; valuta: dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za dvig
razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje, št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana.
Namen nakazila: razpisna dokumentacija tokovina.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 11. uri; mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
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: 29. 9. 2006.
Občina Trbovlje
Ob-27974/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Milena Čeko Pungartnik, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-768,
faks 03/42-65-749, elektronska pošta: milena.ceko.pungartnik@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-03/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava državnega lokacijskega načrta
za območje Šmartinskega jezera s potrebnimi strokovnimi podlagami in študijo variant.
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: 6 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 že v času predložitve svoje ponudbe izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti, ki jih opredeljuje
42. člen Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) ter pogoje,
ki so podrobneje opredeljeni 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.
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: JN-03/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 11. 2006, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se morajo izkazati s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 12. uri, Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Prešernova
22, Celje.
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: 29. 9. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-27976/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-75-03, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič,
Miklošičeva 24, sprejemna pisarna, soba 51,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/307-75-03,
faks 01/433-04-09.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, sprejemna pisarna, soba 51, 1507
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/307-75-03, faks
01/433-04-09.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN Direkcija – 009/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je zavarovanje
premoženja, premoženjskih interesov in
oseb Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije za zavarovalno obdobje 3 let od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, in sicer:
a) zavarovanje objektov in investicij
v objekte;
b) zavarovanje opreme, drobnega inventarja in umetniških del;
c) zavarovanje računalniških sistemov, računalniške opreme in druge elektronske opreme;
d) zavarovanje avtomobilov;
e) zavarovanje splošne in delodajalčeve odgovornosti in
f) kolektivno nezgodno zavarovanje
delavcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) zavarovanje objektov in investicij v
objekte;
b) zavarovanje opreme, drobnega inventarja in umetniških del;
c) zavarovanje računalniških sistemov,
računalniške opreme in druge elektronske
opreme;
d) zavarovanje avtomobilov;
e) zavarovanje splošne in delodajalčeve
odgovornosti in
f) kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev.
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 10% ocenjene vrednosti javnega
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naročila (brez DPZP), veljavna najmanj do
31. 3. 2007;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ocenjene
pogodbene vrednosti (z vključenim DPZP),
veljavna najmanj še 1 dan po prenehanju
veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet naročila;
– da ima ponudnik glede na predmet javnega naročila veljavno Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v skladu s 3.
členom Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS,
št. 13/00, 91/00, 12/01, 21/02);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane, kakor tudi, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi sodelovanja
v kriminalnih združbah, zaradi goljufije ali
pranja denarja;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima ponudnik svoj sedež;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) – za pravne osebe (gospodarske
družbe): izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki dokazuje, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave AJPES, ki dokazuje, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
(b) veljavno dovoljenje za opravljanje
poslov v skladu s 3. členom Zakona o zavarovalništvu izdano s strani Agencije za
zavarovalni nadzor;
(c) potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
(d) izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku;
(e) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki dokazuje, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(f) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja po
6. členu Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov (v nadaljevanju: poročilo pooblaščenega revizorja).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00, 91/00,
12/01, 21/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: Direkcija –
009/06 – S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 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. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom odpiranja ponudb naročniku
predložiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2006
ob 11. uri; sedež naročnika, Miklošičeva 24,
Ljubljana, soba 140/I.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-27978/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
kontaktna oseba: dr. Črtomir Borko, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: servisiranje osebnih in
tovornih vozil Veterinarske fakultete.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev servisiranja osebnih in tovornih
vozil Veterinarske fakultete v obdobju od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: tovorna in dostavna vozila:
Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota,
Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj; osebna vozila: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.11.00.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga ZJN-1; storitve,
št. kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja in popravila.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga 1 A – storitve,
št. kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja in popravila.
2) Kratek opis: tovorna in dostavna vozila.
Sklop je razdeljen na dva podsklopa:
1. tovorna vozila,
2. dostavna vozila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga 1 A – storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: osebna vozila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: servisiranja tovornih vozil znamke Iveco, Mercedes, Mazda, TAM, MAN; dostavnih vozil
znamke Mazda, Renault, Citroen, WV (tovorna in dostavna vozila so pretežno specialna vozila), osebnih vozil znamke Renault,
Mercedes, Toyota, Chrysler, Opel, Nissan,
Suzuki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni po opravljeni storitvi.
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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: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora biti
ponudba pripravljena v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, po posebnem
zakonu ni potrebno dovoljenje,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja
v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper
finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP; za tuje ponudnike navedeno v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki
vodijo ponudnikove račune,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben zagotoviti
servisiranje vozil,
– da ima ponudnik ustrezno usposobljene delavce za servisiranje vozil,
– da ponudnik razpolaga z ustrezno tehnično opremo za servisiranje vozil,
– da ponudnik lahko zagotovi stalno servisiranje vozil, glede na potrebe,
– ostalo 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena za 1 servisno uro – 70 točk,
– popust – 20 točk,
– garancijski rok za kakovost del – 5
točk,
– plačilni rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/5/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2006.
Cena: 5.500 SIT.
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Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 3/5/06,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2006 do 12.
ure. Kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili, če aktivno sodelujejo v postopku odpiranja ponudb,
ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2006
ob 9. uri; Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 430-524/2006-12
Ob-27993/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: zavarovanje prevoznih sredstev MORS 2007.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer pod št. 6. finančne storitve, a)
zavarovalniške storitve
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 355/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje prevoznih sredstev MORS
2007.

Stran

7872 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

a) Zavarovanje cestnih motornih vozil:
Zap.
št.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vozila
2
Osebna
Tovorna
Avtobusi
priključ. vozila, delovni stroji
preizkusne tablice (brez motociklov)
Motocikli
tirna vozila (vagoni serije SMMP)

Skupaj
4
1371
780
14
378
15
42
48

Število vozil
S kasko zav.
(obvezno
+ kasko)
5
145
30
0
45
5
0
0

Brez kasko
zav.
(le obvezno)
6
1226
750
14
333
10
42
48

b) Zavarovanje zračnih plovil
Zap.
št.
1.

2.

Zračna plovila
helikopterji: BELL 412
BELL 206
COUGAR AS-532-AL
letala: ZLIN 242
ZLIN 143
PILATUS PC-9
PILATUS PC-9M
z nadgradnjo
TURBOLET L 410
PILATUS PC-6(Turbo Porter)

Število zračnih plovil
Skupaj
S kasko
Z zavarov.
zavarov. odgovornosti
8
0
8
3
0
3
4
0
4
8
0
8
2
0
2
2
0
2
2
0
2
9
0
9
1
0
1
2
0
2

c) Zavarovanje vodnih plovil
Zap.
št.

Vodna plovila

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Patruljna ladja SUPERDVORA MK II
Patruljni čoln ANTARKTIK OPEN
Patruljni čoln NOVOMARINE HD 7
Gumi čoln ZODIAC F-530
Gumi čoln DSB-5,1 SR
Gumi čoln VSR 5,9 W

Podrobnejša specifikacija je razvidna iz
razpisne dokumentacije stran 2-16 in iz priloge 1 in 2 razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.41.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 66.33.42.20-8, 66.33.42.30-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto kot
v II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje
enega leta – dvanajstih mesecev – za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora priložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(priloga št. 6),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(priloga št. 4).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, 30. dan od dneva uradnega
prejema računa na naročnikov naslov.

Število vodnih plovil
S kasko Z zavarov. odzavarov.
govornosti
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
2
7
0
7
2
0
2

Skupaj

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodnega
registra (ali druge ustrezne evidence), izdanega v letu 2006.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
Dovoljenje oziroma odločbo izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj, za opravljanje določene
dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa
zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44.
členom ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni in lastna izjava v skladu s 44.
členom ZJN-1-UPB1 dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: fotokopija potrdila izdanega s
strani sodišča oziroma pristojnega organa,
ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od
30 dni.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki na da oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je priložil:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(vzorec v prilogi št. 10),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla – pogodbenih obveznosti (vzorec izjave v prilogi št. 8, vzorec
garancije v prilogi št. 9);
2. da je finančno in poslovno sposoben:
a) podatki o plačilni sposobnosti:
– fotokopija obrazca BON 2, izdanega
v letu 2006:
– ponudnik na dan pred sestavitvijo
obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in v zadnjih 6 mesecih je imel ponudnik dospele neporavnane obveznosti 0
dni in
– fotokopija potrdila poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da leta v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti ni
bil blokiran, izdanega v letu 2006;
3. da je priložil reference s priloženimi
potrdili petih pogodbenih partnerjev, s katerimi največ sodeluje in vrednostjo poslov
– da je navedel podatke o najvažnejših pogodbah na področju javnega naročila (izjava
in podatki v prilogi št. 6).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
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III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost za izvedbo javnega naročila – obvezna
dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo (priloga št. 11),
2. da je priložen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe na javni razpis (poglavje III.-str. 22 razpisne dokumentacije),
3. da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št.: 3, 3a,4, 4a, 5, 5a),
4. da je priložena izjava o pozavarovanju
in izjava ponudnika (podpisana in požigosana) (priloga št. 7),
5. da je priložena potrditev veljavnosti
cen in roka plačila (podpisana in požigosana) (priloga št. 7).
Ponudba velja do morebitne sklenitve
pogodbe oziroma do dokončne izvedbe posla.
Vse cene v ponudbi so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.
Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, 30. dan od dneva
uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
6. da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo škode (priloga št. 12),
7. da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in žigosan) (priloga št. 13).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB1,
79/06).
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.
Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za
sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najnižjo ceno.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-524/2006-12.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 355/2006-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000355355) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
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polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 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 dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2006 ob 10.
uri, na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta
59, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-525/2006-13
Ob-27994/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: nezgodno zavarovanje oseb
MORS 2007.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi IA zakona o javnih naročilih, in sicer pod št. 6. finančne storitve, a)
zavarovalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 356/2006-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nezgodno zavarovanje oseb MORS
2007.
Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki Slovenske vojske (6.790 oseb) razen (zajetih v drugih
skupinah):
– posadk na zračnih plovilih, kandidatov
za pilote štipendiste med selektivnim letenjem in štipendistov pilotov ter posadk na
vodnih plovilih;
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– demonterjev min, pirotehnikov in piromehanikov, pripadnikov enot za varstvo
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
– pripadnikov enot za proženje snežnih
plazov;
– delavcev, ki opravljajo delo skladiščenja, rokovanja, prevoza in vzdrževanja neeksplodiranih ubojnih sredstev in minsko
eksplozivnih sredstev in raket;
– izvajalcev testiranja streliva in orožja;
– poveljnikov pionirskih oddelkov, vodov
in čet;
– potapljačev in potapljačev za tehnično
potapljanje;
– pripadnikov SV, ki zastopajo MORS
na različnih športnih tekmovanjih doma in
v tujini;
– potnikov na vodnih in zračnih plovilih in
pripadnikov SV pri skokih s padalom;
– inštruktorjev gorske šole;
– pripadnikov SV, ki sodelujejo v reševalnih akcijah s helikopterjem.
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo od doma na opravljanje dolžnosti, med
opravljanjem dolžnosti in do vrnitve domov;
1.2. Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka v SV (300 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času od odhoda
od doma na prostovoljno služenje vojaškega
roka, med prostovoljnim služenjem vojaškega roka in do vrnitve domov;
1.3. Vpoklicani pripadniki obvezne in pogodbene rezervne sestave SV in pripadniki
enot za upravne zveze (2.400 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje obveznosti, med
opravljanjem obveznosti in do vrnitve domov;
1.4. Delavci v upravnem delu Ministrstva
za obrambo, ki zasedajo delovna mesta za
katera se šteje, da se njih opravlja vojaška
služba, za čas razporeditve na tem delovnem mestu (20 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje službe, med opravljanjem službe in do vrnitve domov;
1.5. Potniki na zračnih plovilih in pripadniki SV pri skokih s padalom (115 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času vožnje s
plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri
reševanju ob nesreči s plovilom ter pri skoku
oziroma doskoku s padalom;
1.6. Potniki na vodnih plovilih (15 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času vožnje s
plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri
reševanju ob nesreči s plovilom;
1.7. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obrambo in delavci MORS, ki so s sklepom ministra določeni za prenos odločitev o izvajanju ukrepov za pripravljenost in povelj za
izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvrševalcev ukrepov za pripravljenost MORS
(20 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času opravljanja
nalog, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov;
1.8. Inšpektorji Inšpektorata RS za
obrambo, ki zasedajo delovna mesta za katera se šteje, da se njih opravlja vojaška
služba, za čas razporeditve na tem delovnem mestu (11 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje službe, med opravljanjem službe in do vrnitve domov;
1.9. Delavci upravnega dela ministrstva,
ki opravljajo obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge in naloge preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih
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dejanj, za čas razporeditve k opravljanju teh
nalog (skupaj 115 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje službe oziroma nalog, med opravljanjem službe oziroma nalog
in do vrnitve domov;
1.10. Posadke na zračnih plovilih, kandidati za pilote štipendiste med selektivnim
letenjem in štipendisti piloti (skupaj 100
oseb);
Trajanje zavarovanja: v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in
izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in pri
postopkih, povezanih z uporabo plovila;
1.11. Posadke na vodnih plovilih (25
oseb);
Trajanje zavarovanja: v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in
izstopu iz plovila, pri reševanju ob nesreči s
plovilom in pri postopkih, povezanih z uporabo plovila;
1.12. Demonterji min, pirotehniki in piromehaniki, pripadniki enot za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, pripadniki enot in služb za proženje snežnih plazov, delavci, ki opravljajo delo skladiščenja,
rokovanja, prevoza in vzdrževanja streliv,
neeksplodiranih ubojnih sredstev, minsko
eksplozivnih sredstev in raket, izvajalci testiranja streliva in orožja ter poveljniki pionirskih oddelkov, vodov in čet ter potapljači
in potapljači za tehnično potapljanje (skupaj
80 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje obveznosti oziroma
dolžnosti, med opravljanjem obveznosti ali
dolžnosti in do vrnitve domov;
1.13. Inštruktorji gorske šole in pripadniki
SV, ki sodelujejo v reševalnih akcijah s helikopterjem (skupaj 40 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje obveznosti, med
opravljanjem obveznosti in do vrnitve domov;
1.14. Vpoklicani pripadniki enot in služb
Civilne zaščite in sil za zaščito, reševanje
in pomoč;
– osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti;
– udeleženci usposabljanj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS,
udeleženci usposabljanj v programih, ki jih
organizira Uprava RS za zaščito in reševanje oziroma Izobraževalni center za zaščito
in reševanje RS, zunanji predavatelji in inštruktorji Izobraževalnega centra za zaščito
in reševanje RS;
– javni uslužbenci zaposleni v Upravi RS
za zaščito in reševanje;
– poveljnik, namestnik poveljnika Civilne
zaščite RS in člani Štaba Civilne zaščite
RS ter poveljniki, namestniki poveljnikov in
člani regijskih štabov Civilne zaščite (skupaj
400 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje obveznost oziroma
dolžnosti, med opravljanjem obveznosti ali
dolžnosti in do vrnitve domov;
1.15. Javni uslužbenci zaposleni v Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami (skupaj 63 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko oddidejo od doma na opravljanje službe oziroma
nalog, med opravljanjem službe in nalog ter
do vrnitve domov;
1.16. Demonterji min, pirotehniki in pi
romehaniki,
– pripadniki enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– pripadniki enot in služb za proženje
snežnih plazov,
– uslužbenci, ki opravljajo delo skladiščenja, rokovanja, prevoza in vzdrževanja
streliv, neeksplodiranih ubojnih sredstev,
minsko eksplozivnih sredstev in raket,
– izvajalci testiranja streliva in orožja ter
– potapljači in potapljači za tehnično potapljanje (skupaj 30 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje obveznosti oziroma
dolžnosti, med opravljanjem obveznosti ali
dolžnosti in do vrnitve domov;
1.17. Pripadniki SV, ki zastopajo Ministrstvo za obrambo na različnih športnih
tekmovanjih doma in v tujini (skupaj 110
oseb);
V času, ko odidejo od doma na priprave
ali tekmovanja in do vrnitve domov;
Skupina II.
2.1. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih
v tujini (80 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času od odhoda
od doma na opravljanje dolžnosti v tujino,
med opravljanjem dolžnosti v tujini in do
vrnitve domov;
2.2. Vojaški diplomatski predstavniki in
administrativno tehnično osebje s statusom
vojaške osebe na delu v tujini (30 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času od odhoda
od doma na opravljanje dolžnosti v tujino,
med opravljanjem dolžnosti v tujini in do
vrnitve domov;
2.3. Vsi pripadniki enot, služb in operativnih sestav, ki so napoteni na izvajanje
pomoči drugi državi ob nesreči, na usposabljanje ali vaje izven države oziroma na
izvajanje mednarodnih obveznosti države
(skupaj 20 oseb);
Trajanje zavarovanja: v času, ko odidejo
od doma na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma izvajanje drugih
mednarodnih obveznosti v drugih državah,
med opravljanjem obveznosti ali dolžnosti in
do vrnitve domov.
Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih misijah, ki
so nameščeni na kriznem območju z nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, oziroma
pogostimi incidenti. Zavarovanje krije nezgode pri opravljanju dela po nalogu sklenitelja zavarovanja v mirovni misiji in vključuje
tudi rizike vojnega dogajanja in terorističnih
dejanj (310 oseb).
Trajanje zavarovanja: v času od odhoda
od doma na opravljanje dolžnosti v mirovno
misijo, med opravljanjem dolžnosti v mirovni
misiji in do vrnitve domov. Od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2007
3.2. Pripadniki SV v mirovnih misijah, ki
so nameščeni na kriznem območju z nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, oziroma
pogostimi incidenti (Kosovo). Zavarovanje
krije nezgode pri opravljanju dela po nalogu
sklenitelja zavarovanja v mirovni misiji in
vključuje tudi rizike vojnega dogajanja in
terorističnih dejanj (550 oseb).
Trajanje zavarovanja: v času od odhoda
od doma na opravljanje dolžnosti v mirovno
misijo, med opravljanjem dolžnosti v mirovni
misiji in do vrnitve domov, in sicer od 15. 2.
2007 do 15. 9. 2007.
Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nesreče pri delu in trajno izgubo
splošne delovne zmožnosti zaradi nesreče
pri delu, razen za točke 1.14., 1.15., 1.16.,
2.3., kjer poleg navedenega vključuje tudi
zavarovanje za primer prehodne nezmožnosti za delo  dnevna odškodnina oziroma
dnevna zavarovalnina zaradi nezgode.

Čez celo leto načrtujemo prisotnost 310
pripadnikov (točka 3.1.) v operacijah kriznega odzivanja (OKO), za sedem mesecev je
potrebno zavarovati še nadaljnjih 550 pripadnikov (točka 3.2.), ki bodo odšli na Kosovo
v sredini meseca februarja.
Za enoto, ki je v pripravljenosti v domovini in mora biti pripravljena za posredovanje
po povelju v desetih dneh, mora ponudnik
zavarovanja v primeru potrebe, podpisati
aneks k pogodbi za zavarovanje, za še od
35 do 200 pripadnikov (to sta v prvi polovici leta 2007 NRF-NATO responsible forces
s 35 pripadniki, od 1. julija 2007 pa enota
EUBg-Evropski bataljon za posredovanje
– do 150 ljudi) in to v roku šestih dni (opis
enak kot v skupini 3).
Obseg zavarovanja: zavarovanje za nesreče pri delu, katerih posledica je trajna
izguba splošne delovne zmožnosti ali smrt,
razen za točke 1.14., 1.15., 1.16., 2.3., kjer
poleg navedenega vključuje tudi zavarovanje za primer prehodne nezmožnosti za delo
– dnevna odškodnina oziroma dnevna zavarovalnina zaradi nezgode oziroma nesreče.
Pravice iz zavarovanja: odškodnina oziroma zavarovalnina za trajno izgubo splošne delovne zmožnosti in za smrt zaradi
nesreče pri delu, razen za točke 1.14., 1.15.,
1.16., 2.3., kjer je poleg navedenega vključena tudi dnevna odškodnina oziroma dnevna zavarovalnina zaradi nezgode oziroma
nesreče.
Podrobnejša specifikacija (zavarovalne
vsote) je razvidna iz razpisne dokumentacije
stran 16-19.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.11.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto kot
v II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje
enega leta – dvanajstih mesecev – za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora priložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(priloga št. 6),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(priloga št. 4).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, 30. dan od dneva uradnega
prejema računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodnega
registra (ali druge ustrezne evidence), izdanega v letu 2006.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
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Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
Dovoljenje oziroma odločbo izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj, za opravljanje določene
dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa
zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44.
členom ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni in lastna izjava v skladu s 44.
členom ZJN-1-UPB1 dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: fotokopija potrdila izdanega s
strani sodišča oziroma pristojnega organa,
ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od
30 dni.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki na da oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je priložil:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(vzorec v prilogi št. 6),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla – pogodbenih obveznosti (vzorec izjave v prilogi št. 4, vzorec
garancije v prilogi št. 5);
2. da je finančno in poslovno sposoben:
a) podatki o plačilni sposobnosti
– fotokopija obrazca BON 2, izdanega
v letu 2006:
– ponudnik na dan pred sestavitvijo
obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in v zadnjih 6 mesecih je imel ponudnik dospele neporavnane obveznosti 0
dni in
– fotokopija potrdila poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-
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ta v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti ni
bil blokiran, izdanega v letu 2006;
3. da je priložil reference s priloženimi
potrdili petih pogodbenih partnerjev, s katerimi največ sodeluje in vrednostjo poslov
– da je navedel podatke o najvažnejših pogodbah na področju javnega naročila (izjava
in podatki v prilogi št. 2).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost za izvedbo javnega naročila – obvezna
dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo (priloga 7),
2. da je priložen izpolnjen, podpisan in
žigosan obrazec ponudbe na javni razpis
(poglavje III. – str. 10 razpisne dokumentacije),
3. da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št.: 1 in 1A),
4. da je priložena izjava o pozavarovanju, izjava ponudnika (podpisana in požigosana) (priloga št. 3),
5. da je priložena potrditev veljavnosti
ponudbe in roka plačila (podpisana in požigosana) (priloga št. 3),
Ponudba velja do morebitne sklenitve
pogodbe oziroma do dokončne izvedbe posla.
Vse cene v ponudbi so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.
Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, 30 dan od dneva
uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
6. da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo nezgode in priložena izjava v prilogi št. 8 (podpisana in žigosana),
7. da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in žigosan) (priloga št. 9).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB1,
79/06).
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.
Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za
sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najnižjo ceno.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-525/2006-13.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 356/2006-ODP) na tran-
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sakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000356) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 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 dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2006 ob 9. uri,
na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta
59, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 640/06
Ob-27999/06
II) 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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje, razširitev in integracija
novih modulov v poslovni sistem (PIS).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II. 1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje, razširitev in integracija novih modulov v poslovni informacijski sistem (PIS).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Naslov: Vzdrževanje, razširitev in integracija novih modulov v poslovni sistem
(PIS)
1) Kratek opis: vzdrževanje, razširitev in
integracija novih modulov v poslovni sistem
(PIS).
2) Enotni besednjak javnih narocil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
3) Količina ali obseg: obseg vzdrževanja
in obseg integracije novih modulov: opredeljeno v razpisni dokumentaciji predmetnega
javnega naročila.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje, razširitev in integracija novih modulov
v poslovni informacijski sistem (PIS).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 5% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV,
– bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne dolocbe, ki to urejajo: plačilo: 90 dni po izstavitvi
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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 11. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
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Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100 – 6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 11.
2006 ob 13. uri, v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, javno odpiranje ponudb.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-28035/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000491.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Beltinci–Pince, Lendava–Pince z odcepom HC Dolga vas »sklop C«
od km 0,460 do km 3,000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Beltinci–Pince, Lendava–Pince z odcepom HC Dolga vas »sklop
C« od km 0,460 do km 3,000.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: AC Beltinci – Pince, Lendava – Pince z odcepom
HC Dolga vas sklop C, od km 0,460 do km
3,000.
Objekti:
– most 5-1,
– nadvoz 4-1,
– nadvoz 4-3 in
– nadvoz 4-4.
Javna razsvetljava in vodovod.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 750.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika;
– redni izpisek iz sodnega registra;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– potrdilo pristojnega organa;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta)
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti
pri izgradnji cest),
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
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– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000491.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 10.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28112/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anka Bolka, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-490, faks 01/23-12-182, elektronska pošta: anka.bolka@zzzs.si, internetni
naslov: http://www.zzzs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
Kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-017/06-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava specifikacij, testiranje in svetovanje za razvoj nove kartice zdravstvenega
zavarovanja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.22.22.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 1.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je sodeloval pri priojektih
načrtovanja ali razvoja ali uvajanja elektronskega poslovanja s pametnimi karticami za
več kot 100.000 uporabnikov;
5. ponudnik ima predvidene naslednje
kadre za razpisano področje:
– en vodja projektov z najmanj 5 leti delovnih izkušenj z vodenji projektov, opisanih
v točki 4;
– tri strokovnjake s področja načrtovanja
ali razvoja ali podpore informacijskim sistemom z najmanj 2 leti delovnih izkušenj s
projekti opisanimi v točki 4, od katerih mora
najmanj en imeti izkušnje z aplikacijami v
katere je bil implementiran elektronski podpis, najmanj en z izkušnjami z informacijskimi sistemi na JAVA platformi in najmanj en
izkušnje z informacijskimi sistemi z uporabo
pamentnih kartic;
6. ponudnikov finančni položaj mora
omogočati uspešno izvedbo razpisanega
projekta;
7. ponudnik mora v ponudbi predložiti
načrt dela za izvedbo storitev , ki so predmet
naročila. Načrt mora vključevati:
– navedbo aktivnosti z opisom, načinom
dela (predvideni sestanki, druga komunikacija idr.) in časovno razporeditev posameznih faz storitev z vključenimi kadri;
– navedbo metodologije, opreme in virov
za testiranje;
– metodologijo projektnega vodenja, ki
jo bo uporabljal;
– ocene tveganj pri izvedbi in predlog
obvladovanja teh tveganj;
– pričakovano sodelovanje naročnika pri
izvedbi aktivnosti (vsebina, obseg, termini);
8. ponudnik ni predložil neresničnih ali
zavajujočih podatkov v ponudbi.
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III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Ad 1) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2) izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence; če ponudnik posebnega
dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel,
da je s podpisom ponudbe podal izjavo, da
ga za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, ne potrebuje;
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
Ad 8) razvidno iz celotne ponudbene dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 6) izpolnjevanje pogoja je razvidno iz
obrazca A-4 »Prijava«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 4) izpolnjevanje pogoja je razvidno iz
obrazca A-4 »Prijava«;
Ad 5) izpolnjevanje pogoja je razvidno iz
obrazca A-11 »Kapacitete«;
Ad 7) razvidno iz načrta, ki ga ponudnik
izdela na osnovi obrazca »vzorec načrta«, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. izkušnje in tehnična sposobnost,
3. učinkovitost in izvedljivost projekta v
skladu s predloženim načrtom,
4. izvedbeni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Direkcija-017/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: RD je brezplačno
na voljo na vložišču na naslovu naročnika
ali na pisno zahtevo preko elektronskega
naslova: anka.bolka@zzzs.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2006
ob 13. uri, sedež naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na naslovu

Stran

7878 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

www.praetor.si (področje vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 12-782/06

Ob-27960/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za kabelski pribor – javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 z dne
7. 7. 2006, Ob-19165/06, obveščamo, da je
postopek revizije postopka oddaje javnega
naročila za sklop B – končan in da naročnik nadaljuje s postopkom oddaje javnega
naročila.
Naročnik bo za izbiro najugodnejšega
ponudnika uporabil naslednja merila:
– cena 96 točk,
– certifikat SIST EN ISO 9000 ali podobno 2 točki,
– rok plačila 2 točki.
Vse ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-28051/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 100, z dne 29. 9.
2006 je bil objavljen javni razpis Aerodroma
Ljubljana (št. 078, Ob-26917/06) za dobavo,
instalacijo in vzdrževanje računalniške opreme za registracijo potnikov v odhodu DCS,
točka IV.3.2) se spremeni tako, da se glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 10. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Ob-27556/06
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., kontaktni
osebi: Danica Mirnik in Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Deželak Drago, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, 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
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2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, 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., kontaktna oseba: tajništvo,
Irena Verbič, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
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 29/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
bloki stikalni v SF6 izvedbi, 20 kV.
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.
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.
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, garancijski rok, certifikat
kakovosti ISO, 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 27. 10. 2006 v
pisni obliki.
Cena: 10.000 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 29/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
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: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 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: Deželak Drago, tel. 03/42-01-341, GSM 041/656-301.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-27557/06
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., kontaktni
osebi: Danica Mirnik in Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Deželak Drago, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, 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. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, 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., kontaktna oseba: tajništvo,
Irena Verbič, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
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 30/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
transformatorske postaje z opremo:
1. sklop: ohišje betonsko za montažno
TP do 1x630 (1000) kVA – 7 kom,
2. sklop: kompaktne TP v pločevinastem
ohišju do 250 kVA – 12 kom,
3. sklop:
– SN stikalni bloki – zračno izolirani (po
specifikaciji),
– NN stikalni bloki (po specifikaciji).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: 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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
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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.
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, garancijski rok, certifikat
kakovosti ISO, 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 27. 10. 2006 v
pisni obliki.
Cena: 10.000 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 30/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
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: 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: 27. 10.
2006 ob 11. 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: Deželak Drago, tel. 03/42-01-341, GSM 041/656-301.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 65/3098/2006
Ob-27746/06
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: Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: miran.zver@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., vložišče, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
01/474-51-11, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
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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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih, terenskih, kombiniranih
in tovornih vozil:
– razred A3 – osebno vozilo, karavan,
4x4 pogon – 7 kosov, ocenjena vrednost za
vozilo do 5,5 mio SIT,
– razred A5 – osebno vozilo, karavan,
pogon spredaj – 5 kosov, ocenjena vrednost
za vozilo do 3 mio SIT,
– razred C1 – manjše terensko vozilo
– 4 kosi, ocenjena vrednost za vozilo do
5,5 mio SIT,
– razred C2 – večje terensko vozilo – 2
kosa, ocenjena vrednost za vozilo do 8 mio
SIT,
– razred B2 – kombinirano vozilo, 4x4
pogon – 5 kosov, ocenjena vrednost za vozilo do 8 mio SIT,
– razred D1 – tovorno vozilo z dvižno
košaro – 1 kos, ocenjena vrednost za vozilo
do 16 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
osebnih, terenskih, kombiniranih in tovornih
vozil, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo.
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: 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
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račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 162/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 10. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 0001638/06
Ob-27789/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje
s prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Petrovčič, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-636, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: andrej.petrovcic@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: P/JN/45/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava terenskih vozil ter njihovo vzdrževanje in servisiranje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
3 vozil ter njihovo vzdrževanje in servisiranje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek oktober 2006 in/ali konec
oktober 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT. V
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v
višini 10% od skupne pogodbene vrednosti.
Ob primopredaji vozil mora izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 3% od
celotne vrednosti vseh dobavljenih vozil.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
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vključujejo: naročnik bo plačal pogodbeni
znesek najmanj 30. dan od dneva uradnega
prejema in potrditve računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, ki je predmet naročila; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list).
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež (podjetja
predložijo izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence).
3. Potrdilo za ponudnikove vodstvene
delavce (to je statutarne – zakonite zastopnike), izdano s strani Ministrstva za pravosodje, da v preteklih treh letih pred začetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
4. Potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, 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 oziroma izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatke o finančnem stanju podjetja;
ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben; ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v poslovnem letu 2005
ter ne sme imeti v preteklih treh mesecih
do vključno dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu,
brez odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje negativnega stanja na TRR.
1.1. BON-1/P in BON-2 s podatki in kazalniki za leto 2005.
1.2. Samostojni podjetniki predložijo
davčno napoved za leto 2005, potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS.
1.3. Ponudnik mora predložiti potrdilo o
solventnosti s strani poslovne(-ih) bank(e),
kjer ima odprte transakcijske račune (potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb).
2. Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene
z zakonom, ki ga izda pristojni organ (Ministrstvo za finance, Davčni urad RS; Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS).
3. Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih
institucij. V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena,
– reference,
– cena za servisiranje in vzdrževanje,
– dodatna oprema,
– garancijska doba,
– dobavni rok,
– servisna mreža.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/45/2006/UDSPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 10. 2006 do
10. ure.
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: 90 dni od navedenega roka za
odpiranje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 11. uri; Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 2125/06
Ob-27800/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: Matej Hudi, inž. strojništva
– tehnično področje in Irena Homovc Gačnik
– splošno področje, Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 42/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih vozil za prevoz oseb in
stvari.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava osebnih vozil za
prevoz oseb in stvari je avtopark naročnika
na naslovu: Podrečje, 1230 Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: osebna vozila (1100 do
1200 ccm).
3) Obseg ali količina: 6 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
22. 12. 2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: osebna vozila (1300 do
1400 ccm).
3) Obseg ali količina: 5 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
22. 12. 2006.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: osebna vozila 4x4 (1200
do 1300 ccm).
3) Obseg ali količina: 4 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil 4x4 je
do 22. 12. 2006.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: tovorno vozilo za prevoz
oseb in stvari (1200 do 1300 ccm).
3) Obseg ali količina: 1 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok tovornega vozila za
prevoz oseb in stvari je do 22. 12. 2006.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: tovorna vozila za prevoz
oseb in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm).
3) Obseg ali količina: 10 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok tovornih vozil za
prevoz oseb in stvari 4x4 je do 22. 12.
2006.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: tovorno vozilo za prevoz
oseb in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm).
3) Obseg ali količina: 1 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok tovornega vozila
za prevoz oseb in stvari 4x4 je do 22. 12.
2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante spreje
male: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– I. sklop – osebna vozila (1100 do 1200
ccm): 6 kom.,
– II. sklop – osebna vozila (1300 do 1400
ccm): 5 kom.,
– III. sklop – osebna vozila 4x4 (1200 do
1300 ccm): 4 kom.,
– IV. sklop – tovorno vozilo za prevoz
oseb in stvari (1200 do 1300 ccm): 1 kom.,
– V. sklop – tovorna vozila za prevoz
oseb in stvari 4x4 (2400 do 2500 ccm): 10
kom.,
– VI. sklop tovorno vozilo za prevoz oseb
in stvari 4x4 (2400 do 25000 ccm): 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 22. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
3% skupne ponudbene vrednosti, če znaša skupna ponudbena vrednost vseh sklopov za katere daje ponudbo do vključno
25,000.000 SIT, oziroma 1,000.000 SIT v
vseh ostalih primerih ponudb ter z rokom
veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, to
je do 22. 2. 2007,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo ponujenih osebnih vozil v
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
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– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o organizirani servisni službi ponujenih osebnih vozil
v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani obliki,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost (90%),
2. garancijska doba (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 42/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2006, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-42-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 10. 2006 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 2. 2007 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2006
ob 10. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 20. 10.
2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 102/3145/2006
Ob-27949/06
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: Hailu Kifle, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/339-62-33, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Hailu.kifle@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11, faks 01/474-25-02,
elektronska pošta: Albinca.Suhadolc, Milena.Trifunovičl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
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: 166/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava obešalnega materiala in kompozitnih izolatorjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 110 kV DravogradVelenje, DV 110 kV Dravograd-Slovenj Gradec, DV 110 kV Slovenj Gradec-Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 koledarskih dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti 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
sposobnosti:
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V primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti fotokopijo izjave o zastopanju, potrjeno s strani
proizvajalca, iz katere je razvidno, da je pooblaščeni zastopnik.
Garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 18 mesecev od prevzema.
Garancijo za brezhibno delovanje opreme mora izdati proizvajalec opreme.
Vsaj ena potrjena referenca proizvajalca
za vsak sklop posebej, ki mora izpolnjevati
pogoje iz Projekta za razpis (PZR). Ponudnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe, naslov projekta – objekta,
kamor je dobavil opremo in pogodbenega
partnerja. Če so reference izven ELES-a,
morajo le-te biti potrjene s strani naročnika.
Reference v ELES-u ni potrebno potrjevati,
navesti pa je potrebno št. pogodbe oziroma
naročila.
Dobavni rok za oba sklopa je največ 60
koledarskih dni po podpisu pogodbe.
Ponudnik mora dostaviti kopijo dokazila
ISO 9000/2000 za proizvajalca opreme.
Ponudnik mora priložiti protokole tipskih
električnih in mehanskih preizkusov za ponujeno opremo.
Ponujeni kompozitni izolatorji morajo
imeti jedro izdelano iz ECR steklenih vlaken, izolacijski del izolatorja pa iz silikonske
gume vulkanizirane pri visokih temperaturah.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokumentacijo o preizkušanju, ki dokazuje, da
je bil preizkušen obešalni material s kompozitnimi izolatorji kot veriga v neodvisnem
laboratoriju (ECR dolžina L=1170 mm in
L=1315mm). Preizkus mora biti izveden
v prisotnosti EIMV oziroma druge pooblaščene inštitucije. Preizkušanja morajo biti
izvedena skladno z veljavnimi standardi in
morajo zajemati preizkuse navedene v točki
7. tehničnih zahtev za kompozitne izolatorje
v projektu za razpis. (sklop B)
Vsi pogoji navedeni v projektu za razpis
(PZR) so prav tako izločilni kriterij.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena: sklop A.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: sklop B.
1. skupna ponudbena cena (90%),
2. poreklo izdelave jedra kompozitnega
izolatorja (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 166/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije.
cena: 30.000 SIT (25.000 SIT + 5.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 166/2006.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 10. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 10. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-27596/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si; internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-14/2006-ident
226698.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba posekov podrastja pod elektroenergetskimi daljnovodi in napravami, na
vpoklic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Elektro
Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Zg. Gorenjske (območje – KN
Radovljica, KN Jesenice in KN Bohinj);
2. sklop: Sp. Gorenjske (območje – KN
Kranj, KN Škofja Loka, KN Železniki, KN
Cerklje in KN Tržič).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: pogodba se bo z izbranim ponudnikom – izvajalcem sklenila za čas od 1. 1.
2007 do 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT in veljavnostjo do 6. 1. 2007.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (10% od bruto pogodbene vrednosti) in veljavnostjo do 30. 7. 2008.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od datuma
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik – izvajalec mora razpolagati z
zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, ki omogočajo izpolnitev predmeta
javnega naročila, in sicer mora imeti:
– v lasti:
– najmanj 10 motornih žag,
– 2 terenski vozili za prevoz delavcev
(za tovorno vozilo se šteje vozilo s pogonom
na vsa 4 kolesa),
– tovorno vozilo + vitla (vitla je lahko
nameščena na tovorno vozilo ali samostojna),
– tovorno vozilo za odvoz na deponijo,
– traktor opremljen z vitlom,
– ostalo orodje in oprema, ki je potrebna za izvajanje posekov podrastja pod
elektroenergetskimi daljnovodi in napravami
(za vsak sklop, za katerega kandidira, posebej), in sicer ves čas trajanja pogodbe;
– na razpolago:
– stroj za mletje vejevja, ki omogoča
mletje debelin vejevja vsaj 20 cm debeline
(lahko tudi v najemu, leasingu, ipd.).
Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo
o lastništvu za vso navedeno opremo, razen
stroj za mletje vejevja (izpisek iz osnovnih
sredstev pravne osebe oziroma s.p.) in priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno,
da oprema ustreza razpisnim pogojem. Ponudnik lahko za pozicijo – stroj za mletje
vejevja – predloži tudi najemno pogodbo,
sklenjeno za čas trajanja predmetnega javnega naročila.
Prav tako mora imeti zaposlenih najmanj
7 kvalificiranih delavcev z opravljenim strokovnim izpitom »Tehnike dela z motorno
žago«.
Od ponudnika se kot pogoj za sodelovanje za predmetno javno naročilo zahteva, da
dostavi seznam opravljenih oziroma izvedenih posekov podrastja pod elektroenergetskimi daljnovodi in napravami. Seznam se
dostavi za obdobje zadnjih dveh let (2004
in 2005). Skupni seštevek vseh navedenih
posekov mora dosegati 50% ocenjene vrednosti za posamezen sklop za katerega ponudnik kandidira.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na podana merila:
1. 95 točk najnižja ponudbena cena,
2. 5 točk najnižja skupna cena za režijsko uro, posek in obsek drevesa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do: 6. 11. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun, št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika, in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro
v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 ob 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 8.30; Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-27776/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna oseba: Angelca Bezjak, Jadranska c. 24, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-06, faks
02/320-34-60, elektronska pošta: angelca.bezjak@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-07S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
premoženjsko in kolektivno nezgodno
zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: 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: da.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: da.
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 vrednosti 500.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika

Št.

102-103 / 6. 10. 2006 /

storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija podjetja pri pristojnem sodišču ali drugem organu in kopijo dovoljenja
za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnih
organov, da ima poravnane obveznosti iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev (potrdilo DURS); obrazec BON-2; kopijo potrdila, da je ponudnik davčni zavezanec; zavarovalne pogoje za ponujene vrste (sklope)
zavarovanj. Dokazila ne smejo biti starejša
od 60 dni.
III.2.1.4) Drugi podatki: predložitev izjav
od št. 1-5 in pogodb.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. premija – 85%,
2. rok izplačila odškodnin oziroma zavarovalnin – 10%,
3. rok plačila premije – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-07S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun 04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 13. uri.
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: 28. 9. 2006.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Št. 0001639
Ob-27787/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje
s prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktna
oseba: Samo Mihelin, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-06-61, faks 01/582-07-01, elektronski naslov: samo.mihelin@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/46/2006/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za obdobje 2007–2017.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic
za obdobje 2007–2017, ki vključuje strojelomno zavarovanje, požarno zavarovanje,
zavarovanje splošne odgovornosti in avtomobilsko zavarovanje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 1. 1. 2007 in konec 31. 12.
2017.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 35,000.000 SIT.
Bančno garancijo mora izdati prvovrstna
banka s sedežem v Republiki Sloveniji in
z dolgoročno bonitetno oceno najmanj A2
(Moody's). Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku. Od izbranega najugodnejšega ponudnika bo naročnik zahteval
v roku največ 10 dni po podpisu pogodbe
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Ponudnik lahko predloži garancijo izdano s
strani banke ali zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo plačeval premijo v
mesečnih obrokih brez obresti vsakega 20.
v mesecu za posamezno leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, ki je predmet
naročila, ki ni starejši od 30 dni od objave
tega javnega razpisa. Fizične osebe predložijo original izpis iz registra Agencije RS za
javnopravne evidence in storitve, ki izkazuje
zadnje stanje kandidata in ki ni starejše od
30 dni od objave tega javnega razpisa;
2. ponudnik mora izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila. Ponudnik mora
predložiti redni izpis iz sodnega registra,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika in ki ni
starejše od 30 dni od objave tega javnega
razpisa. Fizične osebe predložijo original izpis iz registra Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, ki izkazuje zadnje stanje kandidata in ki ni starejše od 30 dni od
objave tega javnega razpisa;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora predložiti originalno potrdilo
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izdano s strani Ministrstva za pravosodje,
Oddelek za kazensko evidenco, Zupančičeva 3, Ljubljana, ki dokazuje, da pred objavo
javnega naročila ponudnik ni bil pravnomočno obsojen. Ponudnik mora predložiti tudi
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
4. potrdilo s strani sodišča, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Ponudnik mora predložiti
tudi izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava.
III.2.1.2) Posebni pogoji
1. ponudnik je moral imeti v obdobju
zadnjih treh let sklenjenih najmanj 15 zavarovanj nad vrednostjo 50,000.000 SIT
in najmanj pet zavarovanj nad vrednostjo
100,000.000 SIT. Ponudnik predloži spisek
referenc – potrjenih s strani naročnikov;
2. ponudnik bo škodo ocenil in likvidiral v
roku 14 dni po prejemu dokazil o škodnem
primeru in višini škode ter likvidirano škodo
izplačal v nadaljnjih 15 dneh. Ponudnik predloži izjavo ponudnika;
3. ponudnik mora zagotoviti vse poslovanje (sklepi, likvidacije, cenilni zapisniki,
računi,…) na podlagi sklenjenega zavarovanja izključno v slovenskem jeziku. Ponudnik
predloži izjavo, da bo izpolnil navedeno zahtevo in izjavo, da soglaša, da naročnik šteje
neposlovanje v skladu z gornjo zahtevo kot
neizpolnitev pogodbenih obveznosti, kar naročniku omogoča unovčitev bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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:
– najnižja premijska stopnja za obdobje
10 let po posamezni vrsti zavarovanja.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/46/2006/UDSPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 11. 2006 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 180 dni od navedenega roka za
odpiranje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 11. uri; Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Geoplin Plinovodi d.o.o.
Ob-27985/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Beno Pačnik, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/47-34-850, faks
+386/1/47-34-860,
elektronska
pošta:
beno.pacnik@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-604, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-604, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-0013.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izdelavo »Safety Assessment«.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.35.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava »Safety Assessment«.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali drugo ustrezno kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v vrednosti 2000 EUR z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se bo izvedlo 30. dan po izstavitvi potrjenega računa. Natančni pogoji financiranja so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora izkazati najmanj 10 referenc v letih 2004, 2005 ali 2006 z izdelavo
Safety Assesment v skladu z ESARR4 na

projektih enake velikosti in zahtevnosti kot
izvedba predmetnega javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence; če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja, da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; če v državi, kjer ima ponudnik
svoj sedež ne izdajajo zahtevanega potrdila lahko ponudnik poda lastno pisno izjavo
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik svoj sedež ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Obrazec A-4, točka 1.6.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: 418-0013.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na
http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
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: 6. 11. 2006
ob 10.30; sedež naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Kohezijski program posodobitve Kontrole zračnega prometa Slovenije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-27441/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, oče-
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sno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,417.286 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,529.585,33 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 648.075 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,210.182,57 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46.920 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,038.157,14 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,831.292,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,941.987,22 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Valencia Stoma-Medical, d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50.659,87 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,481.810,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,019.399,49 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 597.404 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,471.612,39 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Oriana, d.o.o., Slomškova ulica 2, 3252 Rogatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 394.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 510.069,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,440.907,53 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,296.234,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36000/05 z dne 2. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-27591/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.14.22.10-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-022/2006-E-ODP/B.
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II.5) Kratek opis: nakup občasno stalnih in prenosnih digitalnih mikrovalovnih
zvez za prenos TV signalov s kontribucijsko kvaliteto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: po razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-022/2006-E-ODP/B:
naročnik ni izbral nobenega ponudnika, ker
je bila ponudba edinega ponudnika nepravilna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-022/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006, Ob-13844/06.
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: 27. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-27593/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.36.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 025/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup interkomskega
žičnega in brezžičnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
59,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– tehnična ustreznost matr. sistema,
– odobreni odstotek popusta na cenik
rezervnih delov,
– cena košarice rezervnih delov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV 025/2006-EODP/B: PRO Motions d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Žigon, Dvoržakova 12a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-04-70, faks
01/433-04-80.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 025/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006, Ob-13846/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 362
Ob-27733/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, kontaktna oseba: splošni del:
Simona Kovačič, tel. 02/450-28-42, Minarikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-28-42, faks 02/462-23-07.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: obnova lekarne Tabor z dobavo in montažo opreme za lekarno.
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:
Gradbeno podjetje Radlje d.d., kontaktna
oseba: Renato Črešnik, inž. grad., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/88-70-100, faks 02/88-70-157, elektronska pošta: komerciala@gp-radlje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 108,470.765,10 SIT – vrednost pogodbe, brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno besedilo: 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. 85-86 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22857/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 1-1-2/2006
Ob-27778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rihter Alojz,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: Alojz.Rihter@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-1-2/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme:
– sklop 1: 1 kpl Sistem varovanja podatkov;
– sklop 2: 1 kpl Vzpostavitev podvojitve
SAN sistema;
– sklop 3: 1 kpl Nadzorni sistem;
– sklop 4: 1 kpl VMware ESX programska oprema – enoletno podaljšanje;
– sklop 5: 6 kom BrightStor ARCServe
Backup r11.x programska oprema;
– sklop 6: 11 kom Microsoft programska
oprema;
– sklop 7: 13 kom Predstavitvena
oprema;
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– sklop 8: 1 kpl Geodetska programska
oprema za 5 uporabnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-1-2/2006: sklop
1 – Sistem varovanja podatkov; sklop 2
– Vzpostavitev podvojitve SAN sistema;
sklop 3 – Nadzorni sistem; sklop 6 – Microsoft programska oprema; sklop 7 – Predstavitvena oprema.: Oria Computers d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Ločičnik, Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/565-84-50, faks 03/566-40-60, elektronska pošta: Jani.Locicnik@oria.si, internetni
naslov: www.oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,497.050 SIT;
najnižja ponudba: 16,497.050 SIT, najvišja
ponudba: 17,393.818,64 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. 1-1-2/2006: sklop
4 – VMware ESX programska oprema
– enoletno podaljšanje: Nil d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-45-00, faks
01/476-45-01, elektronska pošta: prodaja@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: 589.484 SIT; najnižja
ponudba: 589.484 SIT, najvišja ponudba:
599.320 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. 1-1-2/2006: Sklop
5 – BrightStor ARCServe Backup r11.
x programska oprema: UnistarLC d.o.o.,
kontaktna oseba: Peter Dolenc, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si, internetni
naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 257.760 SIT; najnižja
ponudba: 257.760 SIT, najvišja ponudba:
340.696 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. 1-1-2/2006: sklop 8 – Geodetska programska oprema za 5 uporabnikov: Zeia d.o.o., kontaktna oseba: Iztok
Zrelec, Gregorčičeva 33, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-66-40, faks 02/229-66-41,
elektronska pošta: info@zeia.si, internetni
naslov: www.zeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 850.000 SIT; najnižja
ponudba: 850.000 SIT, najvišja ponudba:
850.000 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: 4864/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16432/06.
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: 28. 9. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-56/2006
Ob-27786/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Urban Kolar, tel.
01/478-18-22, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-18-78.
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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vozil za potrebe državnih in upravnih organov Republike Slovenije, šifra: 430-56/2006, oznaka JN: Odvoz-13/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34.11.00.00-1, 34.13.60.00-9.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 765,172.479,68 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. ponudbena cena
2. servisna mreža
do 12 točk
3. varnost
do 6 točk
4. splošna garancijska doba do 6 točk
5. dobavni rok
do 3 točke
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: evid. št. JN: ODVOZ-13/2006, št. 430-56/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S66-068574 z dne 5. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S116-123550
z dne 21. 6. 2006.
Št. naročila 430-56/2006
Naslov: Dobava vozil za potrebe državnih in upravnih organov Republike Slovenije.
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Renault Nissan Slovenija d.o.o., za
sklope; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,
16, 17;
– Porsche Slovenija d.o.o., za sklop; 11;
– AC – Intercar d.o.o., za sklop; 13;
– Toyota Center d.o.o., za sklop; 14;
– Interservice d.o.o., za sklop; 18.
Poštni naslov:
– Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22 1511 Ljubljana, Slovenija;
– Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija;
– AC – Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija;
– Toyota Center d.o.o., Tržaška cesta
132, 1000 Ljubljana, Slovenija;
– Interservice d.o.o., Leskoškova 11,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 770,543.966 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
765,172.479,68 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Dunajska 54, 1001 Ljubljana, PP 704, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
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.
01/478-18-22, internetni naslov: www.mju.si,
faks 01/478-18-78.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-27808/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Barbara Vrtačnik, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-39-00, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: barbara.vrtacnik@js.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 17/06.
II.5) Kratek opis: INSITU FTIR spektrometer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,871.080 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ponudbeno
ceno, izpolnjevanje tehničnih specifikacij.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15/06: Mettler Toledo d.o.o., IOC Trzin, kontaktna
oseba: Srečko Velkavrh, univ. dipl. inž.,
Peske 12, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-80-50, faks 01/562-17-89, elektronska pošta: keih.racman@mt.com, internetni
naslov: www.mt.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,871.080 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 17/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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:
da; CO ME RRP4 »Materiali za elektroniko
naslednje generacije ter drugih prihajajočih
tehnologij«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-27809/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Teces, Tehnološki center za električne stroje, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/333-13-50,
faks +386/2/333-13-51, elektronska pošta: phareTC@teces.si, internetni naslov:
http://www.teces.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30000000-9, 30241000-0, 30241000-0,
30241000-0, 33200000-2, glavni besednjak,
dodatni predmeti: 33242000-8, 31682000-0,
31682000-0, dopolnilni besednjak, glavni predmeti: 30241000-0, 30249000-6,
30249100-7, 33240000-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: naročnik ni določil.
II.5) Kratek opis: nakup programske
opreme ter vzdrževanje te opreme in nakup instrumentarija za energetsko elektroniko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
74.306,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. tehnične prednosti: 1 – 30,
2. kakovost: 1 – 15,
3. estetske in funkcionalne lastnosti: 1
– 15,
4. cena: 1 – 40.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ur. l. RS, št.
51-52, Ob-14049/06: Gamax KFT, kontaktna oseba: Fábián Gyula Dr., Bartók Béla út
15/d, H-1114 Budapest, Hungary, tel. +36-13720692, faks +36-1-3720693, elektronska
pošta: fgyula@gamax.hu, internetni naslov:
www.gamax.hu/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22.900,00 EUR.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ur. l. RS, št. 51-52,
Ob-14049/06: Cadfem GmbH, kontaktna
oseba: Udo Killat, Marktplatz 2, D-85567
Grafing b. München, Germany, tel. +49(0)8092-7005-23, faks +49-(0)8092-7005-66,
elektronska pošta: ukillat@cadfem.de, internetni naslov: www.cadfem.de.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42.570,00 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ur. l. RS, št. 51-52,
Ob-14049/06: Belmet MI d.o.o., kontaktna
oseba: Marko Kos, Cesta Ljubljanske brigade 23a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/518-88-23, faks +386/1/518-88-20,
elektronska pošta: marko.kos@belmet.si,
internetni naslov: www.belmet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.836,00 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 51-51,
Ob-14049/06 z dne 19. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev:
da.
VI.7) Drugi podatki: »Teces – Inovacijsko okolje slovenske industrije električnih
pogonov«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Teces,
Tehnološki center za električne stroje
Ob-27986/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.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: JN 13/2006 MA.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava, montaža in vzdrževanje
multifunkcijskih digitalnih fotokopirnih
aparatov za potrebe DURS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,250.000 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:
Konica Minolta Slovenija d.o.o., Vodovodna
c. 101, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,550.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-43/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17931/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: pogodbena vrednost
vključuje dobavo in montažo aparatov in
stroške vzdrževanja in potrošnega materiala v 5 letih.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 633/06
Ob-27997/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, Ljubljana, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-73.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup mikroskopa s
kamero.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38/2006 – nakup
mikroskopa s kamero: Mikro+polo d.o.o.,
Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/614-33-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena:
2,057.557,50 SIT brez DDV, najnižja ponudba: 2,469.069 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:
9. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-27998/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova c. 2, 3320 Velenje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Brcar Bojan, tel.
041/776-006, v roke: Brcar Bojan, e-pošta:
pgdvelenje@siol.net, faks 03/898-16-55.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava gasilske avtolestve ALK 37.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava gasilske avtolestve ALK 37.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144210.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 130,599.360 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena
50
2. tehnične lastnosti-primernost
40
3. garancija za nadgradnjo
5
4. servis
5
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN št.: 01/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: JN 01/2006
Naslov: Nabava gasilske avtolestve
ALK 37
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
WEBO d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/560-30-12, e-pošta:
meta@webo.si, faks 01/560-30-20, internetni naslov: www.webo.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
130,599.360 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 9. 2006.
Prostovoljno gasilsko društvo Velenje
Ob-28015/06
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: širitev optičnega prenosnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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. 57/B: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,068.011,25 SIT.
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; Ob-17573/06 z dne 26. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-86/2006/52
Ob-28097/06
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 dobavo prevoznih sredstev za potrebe Policije, št.
430-86/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, po
sklopih iz oddelka V (Oddaja naročila) te
objave.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.573,415.348,40 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
89
2. Servisna pokritost po regijah
11
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-86/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
33-34/9288 z dne 31. 3. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006 46/12655 z
dne 5. 5. 2006.
Druge prejšnje objave:
Številka obvestila v UL: 2006 37/10042
z dne 7. 4. 2006.
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Številka obvestila v UL: 2006 40/10826 z
dne 14. 4. 2006.
Številka obvestila v UL: 2006 45/12061 z
dne 28. 4. 2006.
Številka obvestila v UL: 2006 57/15567
z dne 2. 6. 2006.
Številka obvestila v UL: 2006 62-63/17210
z dne 16. 6. 2006.
Št. naročila: 4
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,728.139,04 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 14,54(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave
vozil.
Št. naročila: 5
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UL
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,320.248,96 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 14,51(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave
vozil.
Št. naročila: 6
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UUP
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtotehna Vis d.o.o., Celovška 228, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: franciska.irgolic@avtotehna.si, tel.
+386/1/581-85-44, faks +386/1/581-85-17.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 886,176.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
540,019.147,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Št.

102-103 / 6. 10. 2006 /

Št. naročila: 7
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 1600 do 2000 cm3
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: igor.kastelic@renault.si, silvo.kastrevec@renault.
si, tel. +386/1/432-40-64, +386/1/472-33-82,
faks +386/1/432-40-64.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17,450.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,952.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 13,20(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi dobave in
montaže policijske opreme.
Št. naročila: 8
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 2000 do 2500 cm3
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: igor.kastelic@renault.si, silvo.kastrevec@renault.
si, tel. +386/1/432-40-64, +386/1/472-33-82,
faks +386/1/432-40-64.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,336.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 11,20(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi dobave in
montaže policijske opreme.
Št. naročila: 9
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 2000 do 2500 cm3, karavan
V.1) Datum oddaje naročila 21. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: rok.pirc@summitmotors.si, tel.
+386/1/252-51-20, faks +386/1/252-51-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,083.283,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Belo-modro patruljno vozilo, od
1600 do 2000 cm3, za prevoz službenih
psov
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: igor.kastelic@renault.si, silvo.kastrevec@renault.
si, tel. +386/1/432-40-64, +386/1/472-33-82,
faks +386/1/432-40-64.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,576.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 19,50(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi dobave in
montaže policijske opreme.
Št. naročila: 11
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, do 1600 cm3
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: Avtotehna Vis d.o.o., Celovška 228, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: franciska.irgolic@avtotehna.si, tel. +386/1/581-85-44,
faks +386/1/581-85-17.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
13,280.448 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, od 1600 do 2000 cm3, za UL
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: igor.kastelic@renault.si, silvo.kastrevec@renault.
si, tel. +386/1/432-40-64, +386/1/472-33-82,
faks +386/1/432-40-64.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,997.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 10,50(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi dobave in
montaže policijske opreme.
Št. naročila: 13
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, od 1600 do 2000 cm3, za UVZ
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: Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: rok.pirc@summitmotors.si, tel.
+386/1/252-51-20, faks +386/1/252-51-01.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,145.923,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 14
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za
UUP in UIT
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 727,776.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
703,829.296,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 9,33(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave
vozil.
Št. naročila: 15
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za
UKP
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 142,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
134,580.826,08 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 7,18(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave
vozil.
Št. naročila: 16
Naslov: Civilno specialno patruljno vozilo, nad 2500 cm3
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: rok.pirc@summitmotors.si, tel.
+386/1/252-51-20, faks +386/1/252-51-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,119.295,20 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 17
Naslov: Civilno osebno vozilo, od 1600
do 2000 cm3
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: rok.pirc@summitmotors.si, tel.
+386/1/252-51-20, faks +386/1/252-51-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 158,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
100,678.287,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 21
Naslov: Intervencijsko vozilo manjše
(4+2)
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,617.310,08 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 27,41(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave
vozil.
Št. naročila: 23
Naslov: Specialno vozilo za izvajanje
kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: peter.vercic@porsche.si, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,307.543,04 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 38,24(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi predelave
vozil.
Št. naročila: 24
Naslov: Osebno dostavno vozilo, za delo
z radarjem
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: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: igor.kastelic@renault.si, silvo.kastrevec@renault.
si, tel. +386/1/432-40-64, +386/1/472-33-82,
faks +386/1/432-40-64.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,800.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,844.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 11,10(%).
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec je udeležen pri izvedbi dobave in
montaže policijske opreme.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/
ali program(-e): Iz sredstev skupnosti se
sofinancira dobava prevoznih sredstev iz
sklopov 6, 14, 15 in 17, in sicer: Schengenski izvedbeni načrt – PSF0521.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 25 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za sklope 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 21, 23 in 24, ter ni uspel za sklope 1, 2, 3, 18, 19, 20, 22 in 25.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-427/2006-11
Ob-28100/06
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.
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 305/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup instrumentov (Alexander, Holton, Muramatsu, Keilwerth).
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,630.000 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 305/2006 – PSP: Lastra Company d.o.o., kontaktna oseba: Irena
Komatar, Liparjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/723-08-91, faks 01/723-09-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,825.104 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: 430-427/2006-11.
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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-428/2006-10
Ob-28101/06
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.
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 306/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup instrumentov
(Selmer).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,830.000 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 306/2006 – PSP:
Sound-Tech d.o.o., kontaktna oseba: Urška
Pajk, Ulica Milana Majcna 25, 1433 Ra-
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deče, Slovenija, tel. 01/521-23-00, faks
01/521-23-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,199.070,66 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: 430-428/2006-10.
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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 1168
Ob-27269/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.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: gradnja fekalne kanalizacije Šenčur – končna faza.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne kanalizacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20288: Cestno podjetje
Kranj, kontaktna oseba: Branko Žiberna, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: tajnistvo@cpkranj.si, internetni
naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 120,435.214,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20288.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, z dne 14. 7. 2006,
Ob-20288/06.
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: 25. 9. 2006.
Občina Šenčur
Št. 2979/06
Ob-27271/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto, kontaktna oseba:
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Sonja Kolenc, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-24-80,
faks 07/393-25-09, elektronska pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10-G/06.
II.5) Kratek opis: gradnja črpališča na
vrtini GDV-1/2000 v Gorenjih Dolah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10-G/06: Iteo Raka
d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Češnovar,
Vrh pri Površju 7, 8274 Raka, Slovenija, tel.
07/81-46-580, faks 07/81-46-581.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,487.876,90 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: 10-G/06.
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-21467/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 9. 2006.
Komunala Novo mesto
Ob-27414/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/06 JN VV.
II.5) Kratek opis: gradnja vodohrana
Kozlov rob in vodovoda Tolmin Pod gradom.
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. 5/06 JN VV: Gradbenik
d.o.o. Tolmin, kontaktna oseba: Anton Lovše, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija,
tel. 05/38-81-411, faks 05/388-15-08, elektronska pošta: uprava@gradbenik-tolmin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 57,855.512,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 76 z dne 21. 7. 2006,
Ob-20566/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-27415/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/06 JN VV.
II.5) Kratek opis: gradnja vodohrana
Kobarid.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/06 JN VV: Ginex International d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Ule, univ. dipl. ekon., Rejčeva ulica 3, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/331-00-20,
faks 05/331-00-22, elektronska pošta: uprava@ginex-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 88,933.794,21 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: 6/06 JN VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 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-21672/06.
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: 26. 9. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-27417/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba: Nataša Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-35-69, faks
02/872-35-74, elektronska pošta: natasa.jevsnikar@dravograd.si, internetni naslov: www.dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4303-9/2006-23.
II.5) Kratek opis: novogradnja lokalne
ceste Obvoznica Vič v dolžini 670 m, s
priključkom na državno cesto G1/1 (MP
Vič–Dravograd), odsek 240.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja ponudbena cena – 80%,
2. pet referenc v zadnjih petih letih za
podobne objekte – 20%.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4303-9/2006-23: Gradnje
Igem Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna oseba: Edo Kotnik, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-630,
faks 02/88-31-604, elektronska pošta:
info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,067.221,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21294/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Občina Dravograd
Št. 2006/178
Ob-27435/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran Čeh,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: obcina.destrnik@destrnik.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): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 340-16/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste št. 060-150 (Dajčman–Duga).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 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. 340-16/2006: Epson
d.o.o., kontaktna oseba: Peter Emeršič, Sp.
Hajdina 21, 2288 Hajdina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,789.988,60 SIT,
najnižja ponudba: 26,789.988,60 SIT, najvišja ponudba: 39,548.023,20 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74/2006 z dne 14. 7.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Občina Destrnik
Št. 37102-002/2006-44
Ob-27437/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Benedikt, kontaktna oseba: Sabina
Šijanec, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, Slo-

venija, tel. 02/703-60-80, faks 02/703-60-81,
elektronska pošta: obcina@benedikt.si, internetni naslov: www.benedikt.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 37102-002/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija javne
poti JP 704861 (Obrat–Verjane).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,916.310 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. 37102-002/2006: Komunala slovenske Gorice d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Bračko, Industrijska ulica 28,
2230 Lenart, Slovenija, tel. 02/720-78-48,
faks 02/720-78-49, elektronska pošta: komunalasg@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,696.279,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 37102-002/2006.
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-21868 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: 25. 9. 2006.
Občina Benedikt
Št. 430/06/4-5234
Ob-27439/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, univ. dipl. ekon., Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40,
faks +386/2/581-16-10, elektronska pošta:
dominika.vrbnjak@ljutomer.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
infrastrukture v poslovni coni v Ljutomeru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-DV/06-GD/4-4821:
Nizke gradnje d.d., kontaktna oseba: Drago Metličar, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj,
Slovenija, tel. +386/2/748-24-10, faks
+386/2/748-24-11, elektronska pošta: nizke.gradnje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92,399.404,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 4,421.596 SIT. Delež: 5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
št.: 430-01/06-4224, Ob-22126/06.
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: 27. 9. 2006.
Občina Ljutomer
Št. 1052-06
Ob-27440/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
kontaktna oseba: Mitja Tomažin, univ. dipl.
ekon., Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-71-135, faks 01/25-18-567.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnja.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken in
žaluzij na južni strani nove stavbe fakultete.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. rok izvedbe – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-306: AJM Oknavrata-senčila d.o.o., kontaktna oseba: Milan Fijavž, Kozjak nad Pesnico 2A, 2211
Pesnica, Slovenija, tel. 02/655-04-00, faks
02/656-16-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
39,408.579,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
Ob-27571/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sežana, kontaktna oseba: Uroš Colja,
Partizanska c. 4, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-01-16, faks 05/731-01-23, elektronska pošta: uros.colja@sezana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik:
– številka zadeve: 351 - 73/2006,
– številka JN: 430 - 16/2006.
II.5) Kratek opis: obnova lokalne ceste
št. 374081 Sežana–Vrhovlje.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 119,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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.
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-16/2006: Občina Sežana, kontaktna oseba: Uroš Colja, Partizanska cesta št. 4, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-01-16, faks 05/731-01-23, elektronska pošta: uros.colja@sezana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 192,498.103,13 SIT, najvišja ponudba:
198,919.166,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik:
– št. zadeve: 351-73/2006,
– št. javnega naročila: 430-16/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 68 z dne 30. 6. 2006,
Ob-8398/05.
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: 26. 9. 2006.
Občina Sežana
Ob-27572/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/320936.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela v pritličju in
rušenju prizidka v ZD Bežigrad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 114,166.667 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena 80,
2. garancijski rok 10,
3. reference 10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06/320936: Adapta-
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cije vzdrževanje d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Mihalič, Ribičičeva ulica 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-35-517,
faks 01/42-32-868, elektronska pošta:
info@adaptacije-vzdrževanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 145,345.870,06
SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 8,75 %.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-1/2006-50.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 15444/06 z dne 2. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 60006-001/2006-21
Ob-27581/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Benedikt, kontaktna oseba: Sabina
Šijanec, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, Slovenija, tel. 02/703-60-80, faks 02/703-60-81,
elektronska pošta: obcina@benedikt.si, internetni naslov: http://www.benedikt.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in novogradnja OŠ Benedikt – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska
dela, ureditev okolja ter dobava in montaža opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 471 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 60006-001/2006: Gradbeno podjetje Radlje d.d., kontaktna oseba:
Marjan Potnik, direktor, Mariborska cesta
40, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/887-01-00, faks 02/887-01-57.
Izvajalec v skupnem nastopu: Gradis
gradbeno podjetje gradnje Ptuj d.o.o., kontaktna oseba: Ljubomir Cimerman, direktor,
Dornavska cesta 6A, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
511,4 mio 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:
27. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 83/2006, Ob-22241/06 z dne
4. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Občina Benedikt

Stran

7894 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 354-2/06-3
Ob-27775/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Natalija Vilhar
Samsa, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102,
elektronska pošta: natalija.vilhar@pivka.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: JN 02-G-NV/06.
II.5) Kratek opis: izvedba novogradnje
Pokopališče v Pivki – I.A. faza.
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. 1: Kopko d.o.o. Pivka,
kontaktna oseba: Drago Čehovin, Javorniška cesta 9b, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/75-73-195, faks 05/75-73-196, elektronska pošta: kopko@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,011.350,20 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: JN 02-G-NV/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 68 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18776/06.
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: 27. 9. 2006.
Občina Pivka

venija, tel. 02/78-80-800, faks 02/78-80-832,
elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,719.098,70 SIT.
Valuta: 60 dni.
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) 10,700.000 SIT, delež
30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 352-05/2005-1: Cestno
podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Boža
Buč, Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-800, faks 02/78-80-832,
elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,719.098,70 SIT.
Valuta: 60 dni.
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) 10,500.000 SIT, delež
30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05/2005-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14329/05.
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: 28. 9. 2006.
Občina Markovci

Ob-27781/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Markovci, kontaktna oseba: Zdenka Pauko, Markovci 43, 2281 Markovci, Slovenija,
tel. 02/788-88-84, faks 02/788-88-81, elektronska pošta: zdenka.pauko@markovci.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: 352-05/2005-1G.
II.5) Kratek opis: izvajanje nizkih gradenj-gradnja cest, vodovodov, kanalizacije in javne razsvetljave v Markovcih-kanalizacija kanal 4.2.2, kanal 4.2.1-odsek
K4.2-7 in kanal 4.2-odsek 14-19-II. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 352-05/2005-1: Cestno
podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Boža
Buč, Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, Slo-

Ob-27802/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna
oseba: Andreja Jerala, Trg Davorina Jenka
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija,
tel. 04/28-15-800, faks 04/28-15-820, elektronska pošta: Andreja.jerala@cerklje.si,
internetni naslov: www.cerklje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-28/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda
Ambrož–Škrjančevo–Stiška vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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. 430-13/2006: Cestno podjetje Kranj, kontaktna oseba: Remic Stane,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: Stane.remic@cpkranj.si, internetni naslov: tajnistvo@cpkranj.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
90,513.906,10 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: 430-28/2006.
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: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17522/06.
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: 29. 9. 2006.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 41405-00118/2006
Ob-27812/06
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, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315
(Ferdo Jehart), faks 02/22-01-293, elektronska pošta: ferdo.jehart@maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
II.5) Kratek opis: obnova instalacij s
spremljajočimi gradbenoobrtniškimi deli
v severozahodnem traktu OŠ Martina
Konšaka, Prekmurska 67, Maribor.
II.6) Ocenjena vrednost (brez DDV):
49,000.000 SIT (204.473,38 EVRO).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
– merila so bila opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za obnovo instalacij s spremljajočimi gradbenoobrtniškimi deli v severozahodnem traktu OŠ Martina Konšaka Maribor: javno naročilo št. 41405-00118/2006
0405 FJ (Ob-18332/06): Sortima d.o.o.,
kontaktna oseba: Gorazd Ademovič, Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-33-12, faks 02/252-10-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 68,619.121,50 SIT
(286.342,52 EVRO).
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): 65,100.000 SIT. Delež: 95%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 67-68 z dne
30. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
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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: Irma
Bračko, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Slovenije, tel. 02/616-53-24, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: irma.bracko@hoce-slivnica.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: 04/06.
II.5) Kratek opis: dozidava vrtca v Slivnici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– reference – 10%,
– usposobljenost strokovnega kadra
– 5%.
– oprema izvajalca – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/06: MTB d.o.o, kontaktna oseba: Nada Bratuša, Meljska c. 36,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-11-51,
faks 02/252-57-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,354.642,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14428/06.
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: 29. 9. 2006.
Občina Hoče-Slivnica
Št, 00701-03/2006
Ob-28001/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija zidov in cestišča R1-210/1106 Sp. Jezersko – Preddvor v km 1.220.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-170: Cestno podjetje
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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 116,498.194 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 83/06 z dne 4. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28002/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Dežno” na cesti R2-424/1170 Planina–Dežno
v km 0.410.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,333.333 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-152: NIVO d.d., Lava 11,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,511.482 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 73-74 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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28003/06
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.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazov “Žegar–Prevorje” na cesti R2-423/1281 Črnolica–Lesično v km 14,020, v km 14,600, v
km 14,700 in v km 15,500.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,333.333 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-149: PGGH d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,426.289 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: 5.
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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28004/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za
gradbiščno cesto Dragarji–Zg. Čačiči,
R3-656/3650 od km 5,680 do km 6,533.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166,666.666 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-146: SCT d.d., – vodilni partner, Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 171,490.455 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. A-146: CGP d.d.,
– partner, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28005/06
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
R2-444/0347 skozi Črniče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,250.000 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. A-165: 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 30,221.581 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. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št, 00701-03/2006
Ob-28006/06
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 Kozminci–Žetale–Rogatec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,833.333 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 sto-
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ritev: javno naročilo št. A-169: Asfalti Ptuj
d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,391.460 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. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 83/06 z dne 4. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28007/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija regionalne ceste R3-609, odsek 1066 Čepovan-most na Soči od km 6.902 do 9.302.
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-155: CPG d.d., Industrijska cesta 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 82,445.189 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 77/06 z dne 21. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28008/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela – preplastitev G1-3/322 Črenšovci–Dolnji Lakoš (kratkoročni ukrepi na G1-3).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166,666.666 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-168: SGP Pomgrad
d.d., Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 176,739.455 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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28009/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: R3-713/4910 ured Dornavska cesta na Ptuju: gradbena dela
– 2. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,833.333 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-101: 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 138,457.639 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 51-52/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28010/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija podpornih
zidov in rekonstrukcija ceste pri Igli na
R2-428/1250 Luče–Sestre Logar v km
3,338.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 208,333.333 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-135: 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 249,030.661 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:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 65/06 z dne 23. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28011/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu, brežin
in obnova vozišča na cesti R3-696/7919
Plešivec–Graška gora v km 7,050, v km
8,750, v km 9,500 in v km 10,300.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-143: PUH d.d., Hajdrihov ul. 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,513.840 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.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; 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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-28012/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija podvoza
za železnico v Ljubljani (Dolgi most) na
R2-409/0358.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 179,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-130: MAP Trade d.o.o.
– vodilini partner, Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 202,765.509 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. A-130: Cestno podjetje
Ljubljana d.d. – partner, Stolpniška 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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; 65/06 z dne 23. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-28014/06
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.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška,
elektro instalacijska in strojno instalacijska dela na objektu Ajdovščina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,451.012,04 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 85/G: Marc, gradbeno
podjetje d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,451.012,04 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28033/06
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:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: odprava posledic
elementarja na območju Posavja v letu
2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191,666.666 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-116: 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: 373,938.958 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:
20. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: št. 59-60/06 z dne 9. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 66/2006
Ob-28034/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Danica Doler Švab, direktorica, Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-92-65, faks 02/884-18-46, internetni
naslov: http://www.sc-sg.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: ureditev prostorov za
potrebe Višje strokovne šole ŠC Slovenj
Gradec z ostalimi deli – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska dela
ter dobava in montaža opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupno 259 mio SIT (od tega GOI
dela skupno 231,6 mio SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti, 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.1) Vrsta postopka: odprti; s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: glej prilogo
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-INV/2006: Gradnje IGEM Slovenj Gradec d.o.o., kontaktna
oseba: Bogdan Kutin, direktor, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-96-30, faks 02/883-16-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja in hkrati edina
ponudba: 262,364.218,73 SIT (od tega GOI
dela 241,843.997,74 SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 24%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 68/2006, z dne 30. 6. 2006,
Ob-18730/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Šolski center Slovenj Gradec
Ob-28036/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000171.
II.5) Kratek opis: odsek: AC Beltinci–
Lendava od km 0+000 do km 17+200.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15.800,000.000 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: J.V. SCT d.d. Ljubljana
+ Primorje d.d. Ajdovščina + SGP Pomgrad
d.d Murska Sobota + CGP d.d. Novo mesto
+ CPL d.d. Ljubljana + Vegrad d.d. Velenje,
kontaktna oseba: Andrej Vertič, 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 17.473,349.237,96
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: 2006/000171.
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. 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: 29. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28037/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000208.
II.5) Kratek opis: obnova vozišč na
priključkih avtoceste Postojna, Ljubljana–jug (Dolenjska c.) in na počivališču
Lipce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 169,000.000 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: JV: CPL, d.d., Ljubljana
+ SCT Ljubljana, d.d., Ljubljana + CPK, d.d.,
Koper, kontaktna oseba: Bojan Kozar, 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 172,162.934 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: 2006/000208.

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; Ur. l. RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28038/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000213.
II.5) Kratek opis: izgradnja PHZ na HC
H2 Pesnica–Maribor odsek 0032.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 325,000.000 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: J.V. CMC d.d. Celje
+ Strabag AG Avstrija + MAP Trade d.o.o.
Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Jože
Podergajs, dipl. inž. grad., 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 316,407.099,67 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: 2006/000213.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28052/06
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, kontaktna oseba: Uroš Nučič, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-94-315, faks
00386/(0)1/30-94-230, elektronska pošta: uros.nucic@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna 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: 4113-28/2005/36.
II.5) Kratek opis: ureditev Sušice v Podbočju I. faza – 2. odsek, od km 1,258.60
do km 1,591.80 vključno z izgradnjo
osmih mostov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 4113-28/2005/36: NIVO,
gradnja in ekologija, d.d., Celje, Lava 11,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 252,301.855 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: 4113-28/2005/36.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor

Storitve
Št. 2006/178
Ob-27436/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran Čeh,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: obcina.destrnik@destrnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 340-17/2006.
II.5) Kratek opis: dnevni prevozi učencev v Osnovno šolo Destrnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 340-17/2006: Veolia
transport Štajerska d.d., kontaktna oseba:
Peter Emeršič, Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,654.263 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
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: 26. 9. 2006.
Občina Destrnik
Ob-27438/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme Entrust.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 95%,
– cena vzdrževalne ure 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 59/S.
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; Ob-18333/06 z dne 30. 6. 2006.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-27558/06
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije
za 13 mejnih prehodov – Sečovlje, Babno
polje, Petrina, Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje, Podplanina,
Razkrižje, Zgornji Leskovec.
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:
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Predmet javnega naročila so naslednje
storitve:
1. Priprava projektne dokumentacije, ki
zajema izdelavo
IDZ – idejne zasnove
IDP – idejni projekt
PGD – projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja
PZI – projekt za izvedbo
PZR – projekt za razpis
2. Izvedba projektantskega nadzora v
času gradnje objektov.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 67,696.800 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-45/2006,
oznaka javnega naročila ODIKTD-17/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Številka obvestila v UL: 2006/S104-111517
z dne 2. 6. 2006, Uradni list RS, št. 57 z dne
2. 6. 2006.
Druge prejšnje objave.
Št. naročila: ODIKTD-17/2006, številka
430-45/2006.
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za 13 mejnih prehodov - Sečovlje, Babno
polje, Petrina, Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje, Podplanina,
Razkrižje, Zgornji Leskovec
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, Slovenija, e-pošta: projekt@siol.net, tel. +386/5/338-00-00, faks
+386/5/302-44-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 110,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
67,696.800 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 13 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: 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.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 9. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 00701-03/2006
Ob-27574/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
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oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: priprava osnutkov
mesečnih in letnih dovoljenj za izredne
prevoze za obdobje od 25. 7. 2006 do
25. 7. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-004: B&B, izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Cesta Staneta
Žagarja 27a, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 110,000.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za
ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27575/06
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: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop 7
– Murska Sobota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,583.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-021: ELSA d.o.o., Breg
15, 9250 Gornja Radgona, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 73,687.700 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za
ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27576/06
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:
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:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop 4
– Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,764.657 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-018: Vigred d.o.o., Milje
44, 4212 Visoko, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71,407.540 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27577/06
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:
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:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop
1 – Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. B-015: Elektrosignal
d.o.o., Lava 6 a, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,544.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27578/06
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) Vsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila:
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:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop 2
– Nova Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,500.000 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:
javno naročilo št. B-016: Javna razsvetljava,
Litijska 263, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 81,747.600 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27579/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila:
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:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop 3
– Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-017: Javna razsvetljava,
Litijska 263, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 60,306.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-27580/06
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: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.50.00-1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav na državnih cestah – sklop 5
– Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-019: Javna razsvetljava,
Litijska 263, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 60,638.100 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.

Št.

102-103 / 6. 10. 2006 /

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-27595/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije, kontaktna oseba: Terezija
Krajcer, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 306-19-04, faks 306-19-03, elektronska pošta: lur@ljubljana.si, internetni
naslov: www.rralur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 74.14.21.20-3, dopolnilni besednjak: E09-1, dodatni predmeti, glavni
besednjak: 73.22.00.00-0, 73.20.00.00-4,
73.10.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-2/2006.
II.5) Kratek opis: vzpostavitev mreže
pešpoti v ljubljanski urbani regiji v občinah: Borovnica, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna gorica, Kamnik,
Mestna občina Ljubljana, Medvode, Trzin v skupni dolžini 367,63 km, ureditev
sistema vzdrževanja na vzpostavljenih
regionalnih poteh in izdelava vodnika v
slovenščini.
Ocenjena skupna vrednost (brez DDV):
25,830.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 60%,
– reference podjetja – 40%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-S-2/2006: OIKOS,
svetovanje za razvoj, kontaktna oseba: Matjaž Harmel, Jarška c. 30, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 722-64-00, faks 722-64-00,
elektronska pošta: info@oikos.si, internetni
naslov: www.oikos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-s-2/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18790/06 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: 28. 9. 2006.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Št. 87/2006
Ob-27601/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Krajinski park Goričko, kontaktna oseba: Simon Balažic, Grad 191,
9264 Grad, Slovenija, tel. 02/55-188-60,
031/606-376, faks 02/55-188-69, elektronska pošta: park.goricko@siol.net, internetni
naslov: www.park-goricko.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08/2006.
II.5) Kratek opis: strokovne podlage za
upravljanje z vodami s pridobitvijo osnov
s katerimi lahko naredimo načrt upravljanja z vodami in obvodnimi zemljišči na
zajetem območju. Za pridobitev osnov
za možne gradbene posege namenjene
izboljšanju stanja voda na območju Zgornje Ledave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena ponudbenega predračuna (70%),
– rok izvedbe (10%),
– reference ponudnika (10%),
– sodelujoči strokovnjaki (10%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo Ob-21126/06 (08/2006): Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., kontaktna oseba: Smiljan Juvan, Glavni trg 19c,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-46-500,
faks 02/23-46-520, elektronska pošta: Tajništvo@vgb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 08/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; stran: 5796 št. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-21126/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program pobude skupnosti Interreg
IIIA, Slovenija-Avstrija, 2000-2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Javni zavod Krajinski park Goričko
Ob-27732/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 14/06.
II.5) Kratek opis: dobava informacijskega sistema za potrebe IJS.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14/06: Microsoft Slovenija
d.o.o., kontaktna oseba: Jaka Stele, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-46-100, faks 01/58-46-122, internetni naslov: http://www.microsoft.com/slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,416.143,30
SIT/60.157,50 EUR; najnižja ponudba
50,018.859 SIT/208.725 EUR, najvišja ponudba 87,000.000 SIT/363.044,57 EUR.
Valuta: 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: 14/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročil:
27. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20434/06 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: 29. 9. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 404-01-116/2004
Ob-27777/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-116/2004.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – leasing „športne dvorane gimnazije in srednje šole ter za potrebe
javnega programa športa v Kočevju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 762,822.960 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 404-01-116/2004:
Raiffeisen leasing d.o.o., kontaktna oseba:
Ksenija Devjak, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/241-62-74,
faks +386(0)1/241-62-68, elektronska pošta: ksenija.devjak@raiffeisen-leasing.si,
internetni naslov: www.rl-sl.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 968,239.357,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-116/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-27811/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Ana Skobir,
Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija,
tel. 02/88-57-345, faks 02/88-57-340, elektronska pošta: Ana.skobir@mislinja.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Mislinja v šolskih letih 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009.
II.5) Kratek opis: izvajanje dnevnih
prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Mislinja v Osnovno šolo Mislinja in
podružnične šole Dolič, Završe in Paški
Kozjak ter v Tretjo osnovno šolo Slovenj
Gradec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200.000 SIT/dan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Razpisna merila:
– najnižja cena – 80%,
– reference – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 11-AS-018-06: Prevozništvo – Miki Merzdovnik Milan, s.p., Mislinjska Dobrava 114a, 2383 Šmartno pri
Slovenj Gradcu, kontaktna oseba: Merzdovnik Milan, Mislinjska Dobrava 114a, 2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija, tel.
02/88-31-620.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 178.000 SIT; najnižja ponudba 178.000 SIT, najvišja ponudba
178.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16796/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo je bilo
oddano za razpisane sklope a, b, d, e in
f. Za razpisani sklop »c« bo ponovni javni

razpis, zaradi odločitve državne revizijske
komisije.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Občina Mislinja
Ob-27814/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.83.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje in nadgradnja
projektnega informacijskega sistema.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja projektnega informacijskega
sistema, ki je namenjen organiziranemu elektronskemu spremljanju izvajanja
avtocestnih projektov od izdelave projektantskih podpisov del do postopkov
oddaje javnih naročil in spremljave izvajanja gradbenih del preko mesečnih
situacij, ki jih izvajalcem potrjuje nadzor,
v skladu s potrebami naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT (208.646,30 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 398/06: Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
kontaktna oseba: Jurij Velkavrh, Jamova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-68-569,
faks 01/42-50-692, elektronska pošta: jvelkavrh@fgg.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,877.207 SIT
(203.960,97 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: 398/2006.
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: 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: 29. 9. 2006.
DARS d.d.
Ob-27975/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Irma
Bračko, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, Slovenije, tel. 02/616-53-24, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: irma.bracko@hoce-slivnica.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: 05/06.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini HočeSlivnica od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 70% nanižja ponujena cena,
– 30% ekonomska vrednost ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/06 izvajanje avtobusnih prevozov za OŠ Slivnica: Tajhman Tours, Simon Tajhman s.p., kontaktna oseba:
Simon Tajhman, Pod Pohorjem 33b, 2103
Maribor, Slovenija, tel. 02/33-25-284, faks
02/33-25-284.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 920 SIT/km.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/06: izvajanje avtobusnih prevozov za OŠ Hoče s podružnico
Reka-Pohorje: Veolia transport Štajerska
d.d., kontaktna oseba: Irena Polajžar, Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/300-33-93, faks 02/300-33-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.047 SIT/km.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/06: izvajanje prevozov
s kombijem za OŠ Slivnica: Tajhman Tours,
Simon Tajhman s.p., kontaktna oseba: Simon Tajhman s.p., Pod Pohorjem 33b, 2103
Maribor, Slovenija, tel. 02/33-25-284, faks
02/33-25-284.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 735 SIT/km.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/06: izvajanje prevozov
s kombijem za OŠ Hoče s podružnico RekaPohorje: Tajhman Tours, Simon Tajhman
s.p., kontaktna oseba: Simon Tajhman s.p.,
Pod Pohorjem 33b, 2103 Maribor, Slovenija,
tel. 02/33-25-284, faks 02/33-25-284.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 775 SIT/km.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 67 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18768/06.
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: 29. 9. 2006.
Občina Hoče-Slivnica

objavi razpisa JN 12/2003 – CTO v Ur. l. RS,
št. 92 z dne 26. 9. 2003, Ob-102484. Od
podpisa prve pogodbe niso minila tri leta.
V javno naročilo so vključene istovrstne
storitve kot so bile prvotno razpisane in naročene z osnovno pogodbo. Gre za ponovitev naročila v omejenem obsegu, za naročila storitev v letu 2006. Za storitve v letu 2007
in v naslednjih letih naročnik pripravlja javni
razpis po odprtem postopku.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Ob-27987/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 20/2006 CTO – DOD.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev načrtovanja, oblikovanja, izdelave, tiskanja,
laserskega izpisovanja in konfekcioniranja/kuvertiranja in distribucije obrazcev
Davčne uprave Republike Slovenije za
leto 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,800.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 20/2006 CTO – DOD:
KRO d.o.o., kontaktna oseba: g. Kralj, Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,624.245,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-79/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Javno naročilo se odda po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, skladno z
2. točko 97. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1A). Gre za ponovitev istovrstnih storitev, ki jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je
naročnik osnovno naročilo oddal po odprtem
postopku. Naročnik je to možnost objavil v

Ob-27988/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 11/2006 WEBA.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je postavitev inteligentnega informacijskega sistema za odgovarjanje na
pogosta vprašanja iz posameznih davčnih področij, kot je navedeno v nadaljevanju, za potrebe Davčne uprave Republike
Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 264,166.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 11/2006 WEBA: Artificial Solutions Scandinavia AB, Skeppargaten
7 nb, 11452 Stockholm, Švedska.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 259,292.660 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: 430-41/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18778/06.
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: 29. 9. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 430-115/2006/15
Ob-28106/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veroni-
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ka 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 storitve po odprtem postopku za izvajanje storitev varovanja premoženja Azilnega doma na
Viču – Cesta v gorice 15, št. 430-115/2006.
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 (glej Prilogo C) strinjate z objavo tega
obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Azilni dom na Viču,
Cesta v gorice 15, 1000 Ljubljana in lokacije
prevozov.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izvajanje storitev varovanja premoženja Azilnega
doma.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74 61 30 00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 138,205.440 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: 430-115/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 37/06 z dne 7. 4.
2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Izvajanje storitve varovanja premoženja Azilnega doma na Viču, Cesta v
gorice 15, 1000 Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: G7
Družba za varovanje d.o.o., Špruha 33,
1236 Trzin, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 122,838.566,40 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
138,205.440 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
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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:
26. 9. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-27564/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.10.00-5.
II.5) Kratek opis: energetski transformatorji 110/10-20kV, 31,5 MVA z gasilno
napravo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 98923: Eltima d.o.o.,
Šlandrova ulica 8A, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 257,734.400 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 98923.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 257,734.400 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
59-60 z dne 9. 6. 2006, Ob-16103/06 in v
Uradnem glasilu ES št. 2006/S 105-112837,
z dne 3. 6. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-27597/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Kategorija storitve: Priloga IA; št. 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.21-7.
II.5) Kratek opis: transformatorske postaje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 162,000.000 SIT brez DDV.
Sklopi: A: 40,000.000 SIT; B: 8,000.000
SIT; C: 114,000.000 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.: 99583: Eltima d.o.o.,
Šlandrova ulica 8A, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,985.000 SIT
brez DDV.
Sklop A: 36,265.500 SIT; sklop B:
15,719.500 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 99585: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 123,225.020 SIT
brez DDV.
Sklop C: 123,225.020 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 99583.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: 36,265.500 SIT;
sklop B: 15,719.500 SIT.
Valuta: 60 dni.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
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. 99585.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop C: 123,225.020
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS,
št. 73-74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20119/06
in v Uradnem glasilu ES št. 2006/S
131-140675.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-27742/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.25.40-7.
II.5) Kratek opis: celice 10 (20) kV za
RTP Koroška vrata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 99439: TSN d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 96,888.000 SIT brez
DDV; valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 99439.
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 96,888.000 SIT; valuta
60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 71,
Ob-19608/06 z dne 7. 7. 2006 v Uradnem
glasilu ES št. 2006/S 136-146436.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Ob-27743/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: telekomunikacijska
oprema:
A) optični kabel in obesni material; B)
rezervna oprema za NGS TK omrežje; C)
radijske postaje; D) bazne postaje z linki;
E) nadgradnja telefonskega omrežja; f)
telefonski posrednik; g) nadgradnja klicnega centra.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT brez DDV.
Sklopi: A: 30,000.000 SIT; B: 15.000.000
SIT; C: 2,500.000 SIT; D: 7,000.000 SIT;
E: 7,000.000 SIT; F: 3,500.000 SIT; G:
10,000.000 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.: 99572: Telma Trade
d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,111.300 SIT brez
DDV; sklop A: 22,111.300 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 98631: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,934.159,41 SIT
brez DDV; sklop B: 14,934.159,41 SIT.
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Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 98641: Kompas Telekomunikacije d.o.o., Pot k sejmišču 30. 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,228.577 SIT
brez DDV; sklop C: 3,072.000 SIT; sklop D:
9,156.577 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 98642: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,084.363 SIT
brez DDV: sklop E: 7,140.363 SIT; sklop F:
2,944.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 98917: Kron Telekom
d.o.o., Koroška 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,672.613 SIT brez
DDV; sklop G: 10,672.613 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil :1.
V.4.2) Javno naročilo št. 98572.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: 22,111.300 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 98631.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B: 14,934.159,41
SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.

Stran

7906 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 98641.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop C: 3,072.000 SIT;
sklop D: 9,156.577 SIT.
Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 98642.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): sklop E: 7,140.363 SIT;
sklop F: 2,944.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 98917.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop G: 10,672.613
SIT.
Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 46,
Ob-12483/06 z dne 5. 5. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.

Javni razpisi
Št. 8010-85/2006-71

Ob-27943/06

Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja zaprtje javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja (objava v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 85-86/06 z dne
11. 8. 2006, Ob-22907/06, zaradi porabe
sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Ribnica
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Ob-28111/06
Popravek
V javnem razpisu za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100 z
dne 29. 9. 2006, Ob-26974/06, se v 5. točki
znesek finančne spodbude za samozaposlitev invalida za nedoločen čas pravilno glasi:
2,500.000 SIT.
Sklad Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Ob-28118/06
Popravek
V javnem razpisu za podelitev koncesije
za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za območja: Brežice, Cerknica, Črnomelj,
Hajdina, Sežana, Komenda, Piran, Podlehnik, Ptuj, Rogatec, Šmartno ob Paki, Šmarje
pri Jelšah, Šoštanj, Žiri, Žužemberk, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98 z dne
22. 9. 2006, Ob-26483/06, se besedilo:
– lastna izjava, da prijavitelj nima neporavnanih koncesijskih dajatev in potrdilo
občine, za območje za katere se prijavitelj
prijavlja, da ima prijavitelj poravnane vse
koncesijske dajatve v tej občini;
nadomesti z besedilom:
– lastna izjava, da prijavitelj od 1. 1. 1997
do 7. 11. 2004 nima neporavnanih koncesijskih dajatev na dimnikarskih območjih v
Republiki Sloveniji;
V točki 8 objave se na koncu doda alineja:
– prijavitelj se lahko za posamezno območje prijavi le enkrat (v primeru več prijav
prijavitelja na isto območje se izločijo vse
prijave!).
V točki 9 objave se črta alineja:
– parafirano koncesijsko pogodbo.
Besedilo v objavi, ki glasi:
Za območja, za katera bosta najmanj dva
ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene
pogoje (pravilna prijava) in so oddali popolne
prijave, bo naročnik izbral prijavitelja skladno s postavljenima meriloma po izvedeni
ustni obravnavi, na katero bodo vabljeni vsi
prijavitelji, ki so oddali popolne prijave. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih
točk na podlagi meril (ocene prijav se bodo
zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent
izbral tistega, ki je dosegel večje število točk
pri prvem merilu. Če tudi tako ne bo mogoče
izbrati bo koncedent izbral kandidata, ki bo
za prijavljeno območje prijavil večje število
bolje usposobljenih oseb – torej večje število
oseb, ki bodo dosegle najvišje število točk na
podlagi meril za ocenjevanje posameznega
prijavljenega kandidata, če pa tudi to ne bo
mogoče pa bo prijavitelja izbral tako, da bo
oddal koncesijo prijavitelju, katerega prijava
bo prej prispela do koncedenta (šteje datum,
ura in minuta prispetja vloge do koncedenta,
napisana na zunanji ovojnici prijave s strani
vložišča). Če izbrani prijavitelj ne podpiše
koncesijske pogodbe v roku 14 dni od prejema pogodbe, se razpis ponovi.
se nadomesti z besedilom:
Popolne prijave bo komisija koncedenta
vsebinsko obravnavala. Komisija koncedenta bo najprej preverila ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije, ki so
določeni v razpisni dokumentaciji. Prispele
prijave bo obravnavala po vrstnem redu dimnikarskih območjih, ki so predmet razpisa. O opravljenem vsebinskem pregledu,
bo komisija koncedenta pripravila poročilo.
V poročilu bodo zajete vse prispele prijave
za posamezno dimnikarsko območje.

Če bo za posamezno območje prijavljen
zgolj en prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane
pogoje, bo naročnik izbral takega prijavitelja. Za območja, za katera bosta prijavljena
najmanj dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogoje (pravilna prijava)
in so oddali popolne prijave, bo koncedent
izbral prijavitelja skladno s postavljenima
meriloma.
V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav
se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo
koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje
število točk pri prvem merilu. Če tudi tako
ne bo mogoče izbrati, bo koncedent izbral
kandidata, ki bo za prijavljeno območje prijavil večje število bolje usposobljenih oseb
– torej večje število oseb, ki bodo dosegle
najvišje število točk na podlagi meril za ocenjevanje posameznega prijavljenega kandidata, če pa tudi to ne bo mogoče pa bo
prijavitelja izbral tako, da bo oddal koncesijo
prijavitelju, katerega prijava bo prej prispela
do koncedenta (šteje datum, ura in minuta
prispetja vloge do koncedenta, napisana na
zunanji ovojnici prijave s strani vložišča).
Izbranemu prijavitelju bo koncedent v
roku 14 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije poslal v podpis koncesijsko
pogodbo. Izvod podpisane koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan v roku 8 dni po
podpisu pogodbe posredovati Ministrstvu za
okolje in prostor.
Če izbrani prijavitelj ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 14 dni od prejema
pogodbe, se razpis ponovi.
V točki 11 objave se besedilo:
V primeru, da se za razpisano območje
prijavita dva ali več prijaviteljev, ki so oddali
popolne prijave, vendar ne izpolnjujejo pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena Uredbe, bo
naročnik izbral prijavitelja skladno s postavljenima meriloma po izvedeni ustni obravnavi, na katero bodo vabljeni vsi prijavitelji,
ki so oddali popolne prijave.
nadomesti z besedilom:
V primeru, da se za razpisano območje
prijavita dva ali več prijaviteljev, ki so oddali popolne prijave, vendar ne izpolnjujejo
pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena Uredbe,
bo koncedent v primeru odločitve o oddaji
koncesije izbral prijavitelja skladno z navedenima meriloma.
Popravku se doda besedilo:
Popravek bo naročnik skupaj z dodatnimi
pojasnili razpisne dokumentacije objavil tudi
na svojih spletnih straneh na mestu, kjer je
objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 538/06
Ob-27942/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05), ter Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02 in 25/04 in
104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor
organizatorja predstavitve Slovenije
na 52. mednarodni likovni razstavi
– Beneškem bienalu
(v nadaljevanju: ciljni razpis 6, oznaka
JPR6-BB-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
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1. Predmet javnega ciljnega razpisa:
predmet razpisa je financiranje kulturnega
projekta za predstavitev Slovenije na 52.
mednarodni likovni razstavi v Benetkah (v
nadaljevanju: projekt). Razstava bo na ogled
v Slovenskem paviljonu (Galerija A+A, Calle
Malipiero 3073, San Samuele, Venezia) v
Benetkah od 6. 6. do 22. 11. 2007.
2. Razpisno področje
Vizualne umetnosti: mednarodna predstavitev del s področja sodobnih vizualnih
umetnosti.
Kurator 52. mednarodne razstave likovne umetnosti Robert Storr v ospredje tokrat
ne postavlja nekega obvezujočega koncepta, temveč išče komunikacijo raznolikih, istemu času, a različnim prostorom pripadajočih
umetniških praks.
Informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki na Ministrstvu za kulturo
ter na spletnih straneh Beneškega bienala: www.labiennale.org in Galerije A+A:
www.aplusa.it.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti starejši od šestih
mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi
ministrstvo (društva v javnem interesu in
ustanove na področju kulture), niso dolžne
predložiti dokazila;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2004, 2005 ali
2006, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali
projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2005 ali 2006 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 52. mednarodne likovne razstave
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 52. mednarodne likovne
razstave in to najmanj 6 dni v tednu (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
razpisne vrednosti in morajo biti izražena v
SIT in EUR);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije
A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja;
– da pravočasno, tj. do 31. januarja
2007, dostavijo promocijsko gradivo za novinarje;
– da imajo izkušnje z organiziranjem razstav na mednarodnem in nacionalnem ali
regijskem nivoju.
Obvezno dokazilo: navedba najmanj 5
pomembnih razstav, organiziranih v zadnjih
treh letih.
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3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela
programa ali projektov) v letu 2006 razveže
že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
4. Splošni razpisni kriteriji:
– zagotavljanje najvišje kakovosti projekta,
– izkazovanje izvirnosti in ustvarjalni pristop,
– zagotavljanje prepoznavnosti sodobnih
slovenskih vizualnih umetnosti,
– upoštevanje mednarodnega ciljnega
občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti.
5. Prednostni razpisni kriteriji:
– izkazovanje inovativnosti v načinu
predstavitve projekta na razstavi,
– zagotavljanje profesionalne izvedbe
projekta,
– vključevanje mlajših avtorjev,
– reference organizatorja, kustosa in avtorja ali avtorske skupine v mednarodnem
sodelovanju na področju vizualnih umetnosti
(vabila, uvrstitve v izbore, nagrade in druga
priznanja, ocene, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti).
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so v sklopih ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih
točk za projekt je 100 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt
(od 81 do 100 točk), pri čemer je možno
število točk za splošne razpisne kriterije,
navedene pod točko 4, 60 točk, za prednostne razpisne kriterije, navedene pod točko
5, pa 40 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni
lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo
(do 80 točk).
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska utemeljitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje
kriterijem,
– promocijski načrt projekta,
– seznam referenc predlagatelja, kustosa in izbranega avtorja ali avtorske skupine
(mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila
na selekcionirane mednarodne razstave,
odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, poslovna uspešnost, ocena
obiska v preteklosti),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– pogodba, predpogodba ali izjava avtorja ali avtorske skupine o sodelovanju pri
projektu z navedbo medsebojnih pravic in
obveznosti,
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– izpisek, z navedbo imen pooblaščenih
oseb za sklepanje pogodb,
– v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja,
– navedba najmanj 5 pomembnih razstav, organiziranih v zadnjih treh letih.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev znaša 10,000.000
SIT/41.729,26 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: začetek črpanja odobrenih sredstev se
prične v letu 2007 in morajo biti porabljena
do novembra 2007 oziroma v plačilnih rokih,
kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS,
št. 116/05).
10. Razpisni rok: razpis se začne 6. 10.
2006 in se zaključi 13. 11. 2006.
11. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavna obrazca 1 in 2,
– tloris Galerije A+A.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1
in 2,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3.1,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji in predložena mora biti
v ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno
13. 11. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z oznako na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni
razpis: 52. mednarodna likovna razstava v
Benetkah z oznako JPR6-BB-2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
13. 11. 2006 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa. Dopolnjevanje vloge je
možno do zaključka razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
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13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva v času od 6. 10. 2006 do
10. 11. 2006.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno v točki 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 20. 11. 2006.
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi predlagatelja obvestilo najkasneje v 30
dneh po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo organizatorja po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti projekta, določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Št. 537/06
Ob-27958/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) ter na podlagi 55. člena Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01
in 96/02 ZUJIK), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor projektov nakupa knjižničnega
gradiva v splošnih knjižnicah, ki jih
bo v letu 2007 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo (javni projektni razpis 1, oznaka
JPR1-NKG-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa ter razpisno področje: predmet razpisa je financiranje nakupa
knjižničnega gradiva za splošne knjižnice.
Razpisno področje je knjižnična dejavnost
splošnih knjižnic.
2. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in
96/02 ZUJIK) in so lahko samostojne pravne osebe ali organizacijske enote v okviru
samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju:
knjižnice).
Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje
predlagateljevo dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica
ali druga samostojna pravna oseba, katere
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo, kot odgovorni nosilec nakupa knjižničnega gradiva.
Upravičena oseba je osrednja knjižnica,
navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) oziroma njena
pravna naslednica, če izpolnjuje splošne
pogoje za sodelovanje na razpisu.
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Sofinancer je občina ustanoviteljica,
soustanoviteljica ali pogodbena partnerica
predlagatelja.
Projekt nakupa knjižničnega gradiva je
vsebinska celota. Vse gradivo, kupljeno v
okviru projekta, mora biti dostopno javnosti. Vsebino in obseg nakupa je mogoče
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega lahko predlagatelj
zaprosi v okviru predvidenih stroškov projekta, vendar največ do višine, določene v
tem razpisu.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta nakupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo
(odhodki = prihodki).
3. Namen in cilj razpisa: namen razpisa
je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, ki se sklada z javnim interesom na
področju kulture, t.j. zagotavlja optimalno
ponudbo knjižničnega gradiva v splošnih
knjižnicah, približevanje strokovnim priporočilom o letnem prirastu knjižničnega gradiva,
ponudbo informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in raziskovalne ter socialne potrebe
okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje in podpira vseživljenjsko učenje, smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo
urejenih zbirk domoznanskega gradiva za
lokalne študije. S tem knjižnica prispeva k
razvoju bralne kulture, neformalnega izobraževanja, informiranosti ter k osebnostni
rasti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbuditi
in podpreti splošno dostopnost raznovrstne
in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– zagotavljajo dostopnost po projektu
kupljenega gradiva javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo
v primeru izbora zagotovil javno dostopnost
vsega kupljenega gradiva v enotah knjižnice in v sistemu COBISS),
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2005, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnitvi pogodbenih obveznosti do ministrstva v
letu 2005),
– zagotavljajo, da so v prijavi navedeni podatki točni in temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja o točnosti v
prijavi navedenih podatkov, ki temeljijo na
verodostojnih poslovnih listinah),
– predlagajo projekt nakupa gradiva, pri
katerem zaprošeni znesek financiranja glede na splošne razpisne kriterije (5. točka
razpisa) ne presega 50% predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja o nepreseganju najvišjega
možnega zneska zaprošenih sredstev),
– bodo v projekt nakupa gradiva vključili
izdaje vsaj 50 slovenskih založb (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
vključitvi ustreznega števila slovenskih založb v nakup gradiva),
– bodo v projekt nakupa gradiva vključili
naročnino na informacijski sistem pravnih
predpisov za potrebe uporabnikov, ki bo

izbran za vse splošne knjižnice v okviru
konzorcija (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o nameri za sklenitev
naročniškega razmerja na informacijski
sistem pravnih predpisov v okviru nakupa
gradiva),
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin, s katerimi bodo kandidirali ali so že
bili izbrani v okviru neposrednega poziva
za sofinanciranje posebnih nalog območnih knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih
knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti,
ki jih bo v letu 2007 financiralo ministrstvo
(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že
prijavljenimi ali izbranimi vsebinami).
4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu in razpisni
kriteriji:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe, nepopolnih, prepoznih in/ali
prepozno dopolnjenih vlog.
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge upravičenih oseb obravnavala na podlagi splošnih in posebnih razpisnih
kriterijev.
5. Splošni razpisni kriteriji
5.1 Dosežena kakovost in uspešnost
predlagatelja pri nakupu gradiva v preteklem letu:
– dosežen obseg nakupa gradiva na
1000 prebivalcev,
– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med strokovnim in leposlovnim gradivom,
– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med gradivom za odrasle in otroke oziroma
mladino,
– dosežena dostopnost (število ur odprtosti na 1000 prebivalcev, število članov na
1000 prebivalcev),
– doseženi obrat izposoje (razmerje med
celotno zbirko in izposojenim gradivom),
– dosežena obseg in kakovost izvedenega nakupa gradiva,
– dosežen obseg financiranja knjižnice
(delovanje in nakup gradiva, brez investicij)
s strani občin ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric po podatkih iz sprejetega in
od ustanovitelja(-ev) potrjenega finančnega
poročila knjižnice za leto 2005 (za vsako
občino v mreži knjižnice).
5.1.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.1
Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki
so v zadnjih treh letih, s poudarkom na letu
2005, v okviru splošnih razpisnih kriterijev
iz točke 5.1 dosegli:
– večji obseg nakupa gradiva na 1000
prebivalcev,
– primernejše razmerje v prirastu naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom,
– primernejše razmerje v prirastu naslovov med gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino,
– večjo dostopnost (letno število ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev, odstotek povečanja članstva),
– večji obrat izposoje (razmerje med izposojenim gradivom in celotno zbirko),
– primernejši obseg in večjo kakovost
izvedenega nakupa gradiva (ocena),
– primernejši obseg financiranja knjižnice s strani občin ustanoviteljic in/ali pogod-
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benih partneric (za vsako občino v mreži
knjižnice na podlagi sprejetega finančnega
poročila knjižnice za leto 2005), in sicer
glede na prejeta skupna sredstva občine
na prebivalca in prejeta sredstva za nakup
gradiva, preračunano glede na minimalni
pogoj prirasta po Pravilniku, 200 enot/1000
prebivalcev, po priporočeni ceni 5.430 SIT
iz javnega razpisa MK za leto 2005.
5.2 Načrtovana stopnja celovitosti projekta, kakovost in izvedljivost predlaganega
projekta nakupa gradiva v letu 2007:
– utemeljitev vsebine nakupa,
– načrtovano skupno število enot in število enot na 1000 prebivalcev,
– načrtovani delež naslovov gradiva za
otroke in mladino,
– načrtovano razmerje naslovov med
strokovnim in leposlovnim gradivom,
– načrtovano število enot publikacij, katerih izdajo bo v letu 2007 finančno podprlo
Ministrstvo za kulturo v okviru založniških
programov in projektov,
– načrtovano število enot leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših
tujih del,
– načrtovano število enot s področja humanistike (filozofija, psihologija, religija, sociologija, esejistika, kritiški teksti s področja
kulture itd.),
– izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse
prebivalce na območju knjižnice (razporeditev kupljenega gradiva v mreži knjižnice,
dostopnost gradiva za posebne skupine
uporabnikov itd.),
– načrtovana dostopnost,
– načrtovani obseg nakupa gradiva na
1000 prebivalcev iz sredstev občin (za posamezno občino),
– načrtovani obseg nakupa gradiva na
1000 prebivalcev iz lastnih sredstev predlagatelja,
– stopnja izvedljivosti projekta.
5.2.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.2
Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki
bodo v okviru splošnih razpisnih kriterijev
iz točke 5.2 načrtovali primernejšo stopnjo
celovitosti, kakovosti in izvedljivosti projekta, in sicer:
– utemeljitev vsebine nakupa (ocena),
– skupni obseg nakupa gradiva po povprečni ceni, ki ne bo višja od 5.430 SIT za
enoto,
– primeren delež naslovov gradiva za
otroke in mladino glede na pogoje iz Pravilnika oziroma glede na dostopnost naslovov
na tržišču, strukturo prebivalstva ali velikost
knjižnice,
– primerno razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom glede na
pogoje iz Pravilnika,
– primeren delež nakupa enot publikacij,
katerih izdajo bo v letu 2007 finančno podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru založniških programov in projektov (ocena),
– primeren delež nakupa leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših
del (ocena),
– primeren delež nakupa del s področja
humanistike – filozofija, psihologija, religija,
sociologija, esejistika, kritiški teksti s področja kulture itd. (ocena),
– izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse
prebivalce na območju knjižnice – razporeditev kupljenega gradiva v mreži knjižnice,
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dostopnost gradiva za posebne skupine
uporabnikov ipd. (ocena),
– primernejšo dostopnost (letno število
ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev,
odstotek povečanja članstva),
– sredstva občin ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric knjižnice za nakup gradiva v višini nad 40% minimalnega pogoja
iz Pravilnika, 200 enot na 1000 prebivalcev,
(izjava občine, da bo navedeni znesek vnesla v predlog proračuna občine za 2007, ki
ga bo obravnaval občinski svet),
– sredstva za nakup gradiva na 1000
prebivalcev iz lastnih sredstev predlagatelja,
– projekti z višjo stopnjo izvedljivosti glede na predvideni obseg nakupa, predvideno
povprečno ceno gradiva ter glede na realizacijo 2005 (ocena).
5.3 Kriterij za določitev sredstev za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih predpisov in za zmanjševanje razlik v
prejetih sredstvih med knjižnicami
Ker je za enotno izvajanje javne službe potrebno zagotoviti sredstva za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih predpisov za potrebe uporabnikov ter
zmanjšati razlike v prejetih sredstvih med
knjižnicami, ki izvajajo knjižnično dejavnost
na območjih z malo prebivalci in tistimi,
ki delujejo na bolj naseljenih območjih, se
vsakemu predlagatelju, ki se uvrsti na seznam odobrenih projektov, v odvisnosti od
dosežene ocene doda delež od izhodiščno
določene vrednosti.
5.3.1 Način določanja sredstev za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih
predpisov in za zmanjševanje razlik v prejetih sredstvih med knjižnicami
Višji delež sredstev bodo prejeli tisti predlagatelji, ki bodo v okviru splošnih razpisnih kriterijev iz točk 5.1 in 5.2 ocenjeni
bolje.
5.4 Kriterij za določanje sredstev predlagateljem, ki izvajajo dejavnost za isto
občino
Predlagatelji, ki delujejo v isti občini in
predlagajo vsak svoj projekt nakupa gradiva
(npr. knjižnice v Ljubljani), morajo z ustanoviteljem uskladiti delilnik sredstev za nakup
knjižničnega gradiva v letu 2007, v katerem
je število prebivalcev eden od kriterijev. Delilnik je potrebno priložiti vlogi.
5.4.1 Način določanja sredstev za predlagatelje, ki izvajajo dejavnost za isto občino
Predlagatelj, ki izvaja dejavnost za isto
občino skupaj z drugim predlagateljem,
prejme sredstva na podlagi dosežene ocene po splošnih razpisnih kriterijih iz točk 5.1
in 5.2 in usklajenega delilnika sredstev.
6. Posebni razpisni kriteriji
6.1 Do dodatnih sredstev bodo upravičeni predlagatelji, ki bodo izpolnjevali enega
ali več posebnih razpisnih kriterijev:
– bodo načrtovali določen delež nakupa
gradiva tudi za potrebe demografsko ogroženih naselij v skladu z Uredbo o območjih,
ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 19/99 in 60/99) največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali
– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe bibliobusa v svoji lasti glede
na število postajališč največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali
– bodo načrtovali določen delež nakupa tudi za potrebe sodelovanja s Slovenci
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v zamejstvu, v sodelovanju z osrednjimi
knjižnicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi bodo pripravili skupen projekt nakupa
(obvezna priloga: skupni projekt nakupa)
največ v obsegu, navedenem v razpisnih
navodilih.
6.2 Način ocenjevanja posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1
Ocenjeni bodo tisti predlagatelji, ki so
upravičeni do predlaganja nakupa gradiva
v okviru posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1 (navedenih v navodilih na prijavnem
obrazcu), višje bodo ocenjeni tisti, ki bodo
predlagali:
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
demografsko ogroženih naselij glede na
načrtovano število enot na naselje, obseg
sredstev in povprečno ceno enote,
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
bibliobusa v svoji lasti glede na načrtovano
število enot na postajališče, obseg sredstev
in povprečno ceno enote,
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu glede
na oceno vsebine skupnega projekta nakupa, načrtovano število enot, obseg sredstev
in povprečno ceno enote.
6.3 Kriterij za določanje sredstev za demografsko ogrožena naselja predlagateljem, ki izvajajo dejavnost za isto občino
Predlagatelji, ki delujejo v isti občini in
predlagajo vsak svoj projekt nakupa gradiva (npr. knjižnice v Ljubljani), morajo med
seboj uskladiti število in/ali odstotek demografsko ogroženih naselij v občini(-ah), na
podlagi katerih načrtujejo nakup gradiva po
posebnih kriterijih. Število in/ali odstotek demografsko ogroženih naselij v občini(-ah)
ne sme presegati skupnega števila demografsko ogroženih naselij po uradnih podatkih, ki jih je predlagatelj dolžan upoštevati v
prijavi na ta razpis in so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6.3.1 Način določanja sredstev za predlagatelje, ki izvajajo dejavnost za demografsko ogrožena naselja v isti(-h) občino(-ah)
Predlagatelj, ki izvaja dejavnost za isto
občino skupaj z drugim predlagateljem in
predlaga nakup gradiva za demografsko
ogrožena naselja, prejme sredstva na podlagi ocene izpolnjevanja tega posebnega
kriterija iz točke 6.1 in usklajenega predlaganega števila demografsko ogroženih
naselij.
7. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo projekti nakupa gradiva
predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 41
točkami po splošnih razpisnih kriterijih. Dodatna sredstva bodo prejeli predlagatelji, ki
so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnih razpisnih kriterijev,
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni z najmanj 1 točko po posebnih
razpisnih kriterijih.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s
točkami in na ocenjevalnih listih dostopni
v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo
izbrani tisti projekti, ki jih bo ministrstvo
na predlog imenovane strokovne komisije
za knjižnično dejavnost uvrstilo na seznam
odobrenih projektov. Najnižji seštevek točk
za projekt, ki pomeni uvrstitev v nadaljnji
izbor, je 41 točk po splošnih kriterijih. Višina odobrenih sredstev za projekt bo odvisna od:
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– skupne višine prejetih točk, pri čemer
je najvišji seštevek za splošne razpisne kriterije, pod točkama 5.1 in 5.2, 80 točk, za
posamezni posebni razpisni kriterij, pod točko 6.1, pa največ po 20 točk, in
– števila izbranih projektov ter
– razpoložljivih sredstev.
Za projekte, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije, je namenjenih okvirno 85% razpisanih sredstev, za projekte,
ki bodo izpolnjevali poleg tega še posebne
razpisne kriterije, pa okvirno 15% razpisanih sredstev. Razvrstitev po splošnih razpisnih kriterijih bo določena v stopnjah na
podlagi ocenjevanja projektov po naslednji
opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno
(od 71 do 80 točk), kakovostno (od 56 do
70 točk), zadovoljivo (od 41 do 55 točk),
nezadovoljivo (do 40 točk). Razvrstitev po
posebnih razpisnih kriterijih bo določena na
podlagi ocenjevanja posameznega kriterija
po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (od 16 do 20 točk), kakovostno
(od 11 do 15 točk), zadovoljivo (od 1 do 10
točk). Sredstva za projekte, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije, bodo razdeljena glede na razvrstitev in glede na število prebivalcev. Sredstva za izpolnjevanje
posebnih razpisnih kriterijev bodo razdeljena glede na razvrstitev in obseg sredstev za
posamezni posebni razpisni kriterij.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR1-NKG-2007, znaša
okvirno 765,000.000 SIT (3.192.288 EUR.
Sredstva bodo predvidoma dodeljena 61
predlagateljem.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2007.
10. Razpisni rok: razpis se prične 6. 10.
2006 in se zaključi 6. 11. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– navedbo obveznih prilog za posamezni element prijavljenega projekta,
– prijavni obrazec s podobrazci in navodili,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva http://www.kultura.gov.si.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za področje »Knjižnična dejavnost« in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. Podatki za vse enote v mreži posamezne osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno
na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo.

Preračunano po centralnem paritetnem
tečaju (1 € = 239,640 SIT).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni
ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico,
ne bo mogoče upoštevati.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 6. 11. 2006, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis 2007 z obvezno navedbo razpisnega
področja (knjižnična dejavnost) in oznako
JPR1-NKG-2007. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 6. 11. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
12.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se
dopolnitev nanaša.
12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka
izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene,
– ki so nepopolne.
14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar, tel. 01/369-59-65,
tatjana.likar@gov.si in mag. Jelka Gazvoda,
tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure. Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana), kot je
navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo predvidoma
pričelo 9. 11. 2006. Strokovno presojo in
ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 414-10/05-142
Ob-27429/06
Občina Mozirje, Občinska uprava, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, objavlja
javni razpis
o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva
I. Predmet razpisa:
1. Okoljevarstveni program.
Skupna razpisna vsota je 6,820.000 SIT.
Pogoji stopnje koncentracije živali ne smejo
presegati 2 GVŽ na hektar.
– Višina podpore za oddanega govejega
pitanca je za odkup 12.000 SIT po glavi.
– Višina podpore za oddano ovco je za
odkup 2.500 SIT po repu.
– Višina podpore za pašno pitanje volov in telic za oddan odkup je 25.000 SIT
po glavi.

Razpis velja do porabe sredstev.
2. Regresiranje licenciranih plemenskih
ovnov in žrebcev.
Skupna razpisna vsota je 1.000.000
SIT,
– Višina podpore za plemenskega žrebca je 190.000 SIT po glavi.
– Višina podpore za plemenskega ovna
je 20.000 SIT po repu.
Razpis velja do porabe sredstev.
3. Podpora za izravnavo povečanih stroškov na območju z omejenimi možnostmi
pridelave – oddaljenost od trga.
Skupna razpisna vsota je 4,950.000
SIT.
– Višina podpore je 1,65 SIT za oddan
liter mleka.
Razpis velja do porabe sredstev.
II. Upravičenci
Na razpis lahko kandidirajo fizične ali
pravne osebe, ki imajo stalno bivališče in
sedež na območju Občine Mozirje in ta
sredstva na tem območju tudi koristijo.
Upravičenec lahko s posebnim pooblastilom ali pogodbo o sodelovanju pooblasti
pravno ali fizično osebo za uveljavitev razpisnih pogojev.
Zahtevke za izplačilo sredstev z zahtevano dokumentacijo vlagajo upravičenci ali
njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in
za njihov račun.
III. Dokumentacija
Za odobritev razpisnih podpor mora
upravičenec predložiti:
Pod točko 1:
– potrdilo področne KSS, da koncentracija živali ne presega 2FVŽ/ha,
– dokument o odkupu živali (klavnični
zapisnik).
Če uveljavlja podporo pooblaščenec,
potrdi KSS na seznamu upravičencev, da
koncentracija živali ne presega 2 GVŽ na
hektar
Pod točko 2:
– potrdilo o licencirani živali, ki ga izda
pooblaščeni zavod,
– pozitivno mnenje KSS, da se vklaplja
v razvoj živinoreje v občini.
Pod točko 3:
– obračun oddanega mleka od organizatorja odkupa.
IV. Rok za prijavo
Razpis velja do porabe sredstev.
Rok za vložitev vlog je 30 dni po tej objavi razpisa.
Vloge z zahtevanimi dokazili vložite na
naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje – Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
V. Koriščenje sredstev
Upravičenost zahtevkov bo potrdil Odbor
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
pri Občinskem svetu Občine Mozirje.
Namensko uporabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik sredstva vrniti v roku 15
dni od ugotovitve nepravilnosti, z zakonitimi
zamudnimi obrestmi za ves čas koriščenja
sredstev.
Občina Mozirje
Št. 354-62/2006

Ob-27442/06

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
za vzdrževanje grobov v Mestni občini
Novo mesto za leto 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje finančna sredstva za vzdrževanje in ureditev gobov, ki so potrebni
sanacije v letu 2006 in se nahajajo na območju Mestne občine Novo mesto.
2. Cilj razpisa
Namen razpisa je zagotoviti obnovo oziroma sanacijo grobov, ki so v letošnjem letu
potrebni obnove, in sicer:
1. Spomenik padlim borcem v Uršnih
Selih:
– sanirati kovinsko ograjo,
– popolnoma obnoviti vse črke na spomeniku (365),
– očistiti sam spomenik,
– očistiti in urediti okolico spomenika.
2. Spomenik žrtvam v Šentjoštu:
– očistiti spomenik,
– očistiti in urediti okolico spomenika.
3. Spominska plošča v Beli cerkvi:
– očistiti in urediti okolico.
4. Spomenik borcem NOB in žrtvam v
Straži:
– obnoviti vse črke (750).
5. Spominska plošča pri Beceletovi
jami:
– očistiti samo ploščo,
– očistiti in urediti okolico plošče.
6. Vojni spomenik – top na Drski:
– očistiti top,
– očistiti in urediti okolico topa.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Mestni občini Novo
mesto, ki bodo lahko izvedla vzdrževalna
dela oziroma ureditev grobov, ki so navedena v točki 2.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska
komisija, ki bo predlagala tudi zavrženje
vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih
vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih
pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se
na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov,
kontaktno osebo, telefon TRR, davčno šte
vilko),
– dosedanje izkušnje pri vzdrževanju
oziroma obnovi grobišč,
– finančno razdelitev sredstev za obnovo po posameznih spomenikih, ki so navedeni v točki 2.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– dosedanje izkušnje in reference pri obnovi grobov in spomenikov (enoletne - 10
točk, do petletne – 20 točk, nad 10 letne
– 30 točk).
– finančno ovrednotenje ureditev in
sanacija grobov, ki so navedeni v točki 2
– primerjanje med posameznimi ponudniki
(najnižja cena – 30 točk, srednja cena - 20
točk, najvišja cena – 10 točk).
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za ta razpis znaša 1,300.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006.
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9. Razpisni rok: razpisni rok se začne
z dnem objave v Uradnem listu RS in traja
10 dni.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto med uradnimi
urami vsak ponedeljek od 7.30 do 14.30,
sredo od 7.30 do 16.30 in petek od 7.30
do 14. ure.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
11. Oddaja in dostava vlog: vloga mora
biti predložena na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Judita Pirc (tel. 07/39-39-222) ali judita.pirc@novomesto.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o
rezultatih javnega razpisa najkasneje v desetih dneh od poteka roka za prijavo.
Mestna občina Novo mesto
Ob-27939/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Postojna št. 36101-9/95 z dne
31. 5. 2005, sklepov Občinskega sveta Občine Postojna št. 36101-9/95 z dne 18. 10.
2005 in št. 46501-25/2005 z dne 8. 11.
2005 o spremembah sklepa št. 36101-9/95
z dne 31. 5. 2005 ter št. 40302-2/2005-8 z
dne 21. 12. 2005, sklepa Komisije za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Postojna
št. ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A1. Predmet prodaje so naslednje
nepremičnine: parc. št. 768/4, površine
553 m2, parc. št. 2614/24, površine 95 m2,
parc. št. 392/46, površine 366 m2 in parc. št.
154/10, površine 256 m2, skupne površine
1270 m2, vse k.o. Postojna, na katerih je
predvidena gradnja mestne tržnice; izklicna
cena 13,716.000 (57.235,85 EUR). V izklicno ceno ni vključen DDV.
Nepremičnine so v območju mestnega
centra, in sicer na Novem trgu v Postojni in
so v lasti Občine Postojna.
Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tržnico do 31. 5. 2007.
Ponudnik je ponudbi dolžan izjavo banke oziroma zavarovalnice za izdajo garancije v višini 15,000.000 SIT za izvedbo navedenih del.
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1. Na nepremičninah je predvidena gradnja mestne tržnice z naslednjimi karak
teristikami:
– etažnost: pritličje in nadstropje,
– tlorisne dimenzije: 11,75 m × 47 m,
– višina objekta: 6,91 m,
– naklon strehe: obrnjena dvokapnica z
minimalnim naklonom,
– kota pritličja: + 0,00 = 540,01 mnm,
– v nadstropju mora zagotoviti ca.
190 m2 odprtega dela tržnice (stojnice),
– zunanja ureditev v okviru gradbene
parcele po tehnično projektni dokumentaciji
in prvo nagrajeni arhitekturni rešitvi.
Od zgoraj navedenih dimenzij so možna odstopanja glede na velikost gradbene
parcele in ob upoštevanju prvo nagrajene
arhitekturne rešitve.
Zemljišče je komunalno opremljeno, možna je priključitev na komunalne vode v bližini. Potrebna je ustrezna prometna ureditev
ožjega območja med Prečno ulico in Cesto
na Kremenco, stroški bremenijo kupca.
2. Za izgradnjo tržnice je bil izveden Javni natečaj za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne
in arhitekturne idejne zasnove tržnice, na
katerem je bil izbran projekt Magro d.o.o.,
katerega je potrebno pri pridobivanju projektne, tehnične in upravne dokumentacije
upoštevati, le-to bodo v vsaki fazi pristojne
službe občine potrjevale. Kupec se obvezuje z avtorji prvo nagrajene arhitekturne rešitve skleniti pogodbo za izdelavo projektne
dokumentacije.
3. Programska zasnova tržnice je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4. Popis in razčlenitev površin (zaprte,
odprte, pokrite) je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne
vključujejo davka na dodano vrednost, obračuna in plača ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo tržnice,
– plačilo komunalnega prispevka, ki na
dan 31. 8. 2006 znaša 94,195.387,28 SIT.
– stroški notarja,
– stroški DDV (samo od vrednosti zemljišča),
– stroški vpisa v zemljiško knjigo.
A.2 Predmet prodaje so naslednje
nepremičnine: parc. št. 768/5, površine
756 m2, parc. št. 768/7, površine 330 m2
in parc. št. 768/8, površine 2098 m2, skupne površine 3184 m2, vse k.o. Postojna,
na katerih je predvidena gradnja objekta
s poslovno-trgovskim programom; izklicna
cena 34,387.200 SIT (143.495,24 EUR). V
izklicno ceno ni vključen DDV.
Nepremičnine so v območju mestnega
centra, in sicer na Novem trgu v Postojni in
so v lasti Občine Postojna.
1. Na nepremičninah je možna gradnja
objekta s poslovno-trgovsko dejavnostjo ob
upoštevanju določil Odloka o ureditvenem
načrtu Center (Ur. l. RS, št. 8/93) in usmeritev prvonagrajene urbanistične rešitve Javnega natečaja za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne
in arhitekturne idejne zasnove tržnice, ki so
predvsem:
– maksimalna etažnost: pritličje in tri
nadstropja, minimalna etažnost: pritličje in
dve nadstropji,
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– predvidene
tlorisne
dimenzije:
60 m × 32 m,
– oblikovanje objekta: oblikovanje objektov je podrejeno urbanistično – arhitektonski zasnovi urejanja, ohranjanju identitete v
posameznih območjih, nastalih v posameznih območjih, nastalih v različnih časovnih in stilnih obdobjih. Zahtevana je visoka
kvaliteta graditve za nove ter za prenovo
obstoječih. Tehnologija gradnje je lahko klasična, lahko montažna. Vse začasne rešitve
so načeloma nedopustne.
Načela oblikovanja so za območje
predvidenega poslovno-trgovskega objekta C7: območje predvidenih poslovno – trgovskih stavb – palač mestnega tipa, ki
ustvarjajo ulične prostore novo predvidenih mestnih ulic (Titova, S1, S3). Pritličja
so arkadna.
Program:
– območje C7 med Titovo, prestavljeno
Prečno ulico (S1) in delno korigirano Cesto
na Kremenco (S3), je namenjeno realizaciji
administrativno – poslovnih stavb neznanih
uporabnikov,
– zunanja ureditev v okviru gradbene
parcele po tehnično projektni dokumentaciji in prvo nagrajeni urbanistični rešitvi.
Zemljišče je komunalno opremljeno,
možna je priključitev na komunalne vode
v bližini. Potrebna je ustrezna prometna
ureditev ožjega območja med Prečno ulico
in Cesto na Kremenco, stroški bremenijo
kupca.
2. Natančnejši lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo so na razpolago v razpisni dokumentaciji.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno, ki vključuje ocenjeno
vrednost zemljišča in vrednost komunalnega prispevka. Izklicne cene ne vključujejo
davka na dodano vrednost, obračuna in
plača ga kupec.
2. Izbranega ponudnika bremenijo še:
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so
vezani na izgradnjo poslovno trgovskega
objekta,
– stroški komunalnega prispevka,
– stroški notarja,
– stroški DDV (samo od vrednosti zemljišča),
– stroški vpisa v zemljiško knjigo.
Nepremičnine navedene pod točko A1 in
A2 se prodajajo kot celota. Ponudba, ki ne
bo vsebovala ponudbe za oba sklopa, ne
bo obravnavana.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnin na račun Občine Postojna
št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
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6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponud
nika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– izjavo banke oziroma zavarovalnice za
izdajo garancije v višini 15,000.000 SIT za
izvedbo del,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna Občine
Postojna, soba št. 3/2) ali na spletni strani
www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-82.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin za gradnjo tržnice in poslovno
trgovskega objekta« naj ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
23. 10. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija po-

zove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost zemljišča in komunalni prispevek za nepremičnino pod A1 (tržnica)
plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na transakcijski račun Občine Postojna, št.
01294-0100016345. Plačilo celotne kupnine in komunalni prispevek za objekt A1
(tržnica) je bistvena sestavina pravnega
posla, v primeru, da se plačilo ne izvede
v roku, se pogodba razdre, varščina pa
zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi
B. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 1462/6 travnik 6. razred v
izmeri 1104 m2 zk. vl. št. 429, k.o. Hruševje,
izklicna cena 2,623.216,71 SIT.
Zemljišče se nahaja v območju z
osnovno namensko rabo: P – območja pro
izvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti
(Slavinje p10/P2), podrobnejša namenska
raba Pd – druga območja pretežno za pro
izvodnjo, obrt in skladišča, in je skupaj s
sosednjimi zemljišči predvideno za gradnjo
skladno z veljavnimi akti, ki urejajo to področje.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne
vključujejo davka na dodano vrednost in
davka na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
6. Izbranemu ponudniku bo varščina
brez obresti všteta v kupnino za predmetno
nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
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7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
9. Zemljišče je delno komunalno opremljeni. Komunalni prispevek se investitor
zaveže plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta se bo odmeril na podlagi veljavnih predpisov.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponud
nika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-85.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine Hruševje« naj ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
23. 10. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija po-
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zove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina)
ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede
v roku, se pogodba razdre, varščina pa
zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
C. Poslovni prostori in zemljišča v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim
načrtom Veliki Otok (Ur. l. RS, št. 89/04):
1. parc. št. 1449/53 dvorišče v izmeri 1616 m2; izklicna cena: 8,622.856 SIT
(35.982,54 EUR),
2. parc. št. 1449/13 dvorišče v izmeri 1556 m2; izklicna cena: 7,468.800 SIT
(31.166,75 EUR).
Vse navedene nepremičnine se nahajajo v k.o. Zagon. Območje, kjer se predmetne nepremičnine nahajajo, je namenjeno
za poslovno obrtno dejavnost. Namenska
raba, dopustne dejavnosti in objekti ter
gradbene parcele so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. V izklicnih cenah, razen pri nepremičnini pod zaporedno številko 2, je zajeta tudi vrednost zemljišča cest,
ki pripadajo kompleksu, in je razdeljena na
posamezne objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije.
2. Izklicne cene ne vključujejo davka na
dodano vrednost (zemljišča) in davka na
promet nepremičnin (stavbe), plača ju kupec.
3. Na nepremičnini pod zaporedno številko 1 (parc. št. 1449/53 k.o. Zagon) se bo
ustanovila služnostna pravica hoje in vožnje
z vsemi vozili do zemljišča parc. št. 1449/52
k.o. Zagon v korist upravljavca trafo postaje, za čas dokler bo na zemljišču parc. št.
1449/52 k.o. Zagon locirana trafo postaja.
Služnostna pravica se bo vpisala v zemljiško knjigo.
4. Prodaja vseh nepremičnin se vrši v
okviru sheme pomoči, ki se dodeljuje po
pravilu »de minimis«, katero se priglasi Ministrstvu za finance Republike Slovenije,
pri čemer skupni znesek pomoči, dodeljen
istemu upravičencu na podlagi pravila »de
minimis« ne sme preseči 100.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema ta-
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kšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči.
Prejemniki pomoči oziroma kupci nepremičnin so dolžni v obdobju 5 let od dneva
sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin
oziroma prejema pomoči:
– opravljati dejavnost v prostorih, katere
pridobijo pod ugodnejšimi pogoji,
– ohraniti obstoječe število zaposlenih
in
– obnoviti poslovne prostore in pridobiti
uporabno dovoljenje.
Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se
v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist
Občine Postojna za razliko vrednosti cene
nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane vrednosti nepremičnine do vrednosti
nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom, izdelanim v mesecu septembru
2004.
V primeru neizpolnitve obveznosti kupca
je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do
dne poplačila.
Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti
potrdilo o številu zaposlenih na dan izdaje potrdila oziroma kolikor je kupec fizična
oseba izjavo, da bo v prostorih opravljal
dejavnost ter izjavo o predvidenem število
zaposlitev.
Prejemnikom pomoči oziroma kupcem
nepremičnin se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah za dobo 5 let v korist Občine Postojna.
Pogoji navedeni v tej točki niso obvezujoči za kupce, kolikor bodo plačali vrednost
za nepremičnino v višini ali več, kot je ugotovljena v cenilnem elaboratu, izdelanim v
septembru 2004.
5. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije.
7. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
9. Kupnino so kupci, z izjemo tistih, ki
se bodo prijavili na razpis občine Postojna
za pridobitev ugodnejših kreditov in subvencioniranje obrestne mere, dolžni plačati
v roku 15 dni po prejemu računa, ki se ga
izstavi po podpisu pogodbe. Kupci, ki se
bodo prijavili na prej navedeni razpis, morajo kupnino poravnati takoj po ažurno izpeljanem postopku odobritve kredita oziroma
subvencioniranja obrestne mere, na dan
črpanja kredita. Plačilo celotne kupnine v
prej določenem roku je bistvena sestavina

Stran

7914 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
10. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponud
nika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali
na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53,
05/728-07-22.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj
ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali
pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, dne 23. 10. 2006 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
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6. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost in komunalni prispevek plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345. Plačilo celotne kupnine in komunalnega prispevka je bistvena
sestavina pravnega posla, v primeru da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Št. 478-49/2006

Ob-28018/06

Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter na podlagi sklepov Občinskega
sveta Občine Sežana št. 032-7/2006-26 z
dne 21. 9. 2006 in št. 032-7/2006-28 z dne
21. 9. 2006 objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
a) stavbni zemljišči s parc. št. 2282/6
travnik v izmeri 226 m2 in št. 2282/5 travnik v izmeri 206 m2 obe k.o. Sežana, ki se
nahajata na območju, ki ga ureja ZN KARE
11 LEHTE v Sežani in sta predvideni za
gradnjo vrstnih hiš, pogoj prodaje je nakup
obeh parcel;
b) stavbno zemljišče s parc. št. 4229/10
gozd v izmeri 1871 m2 k.o. Sežana, ki se
nahaja na območju, ki ga ureja PUP Pod
bolnico v Sežani in na katerem je predvidena gradnja več stanovanjskih blokov z
ustreznimi parkirnimi prostori.
Izhodiščna cena za nepremičnine pod a)
je 5,000.000 SIT brez upoštevanega DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnino pod
b) je 42,000.000 SIT brez upoštevanega
DDV.
II. Pogoji zbiranja ponudb:
1. na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe,
2. nakup po načelu videno-kupljeno,
3. ponudnik za resnost ponudbe jamči
z vplačilom varščine v višini 10% od najnižje prodajne cene (objavljena zgoraj pod
točko I) na podračun Občine Sežana, št.
01311-0100005909, odprt pri Banki Slovenije do dneva oddaje ponudbe.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kup
nino.

Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Davek na dodano vrednost se prišteje
k pogodbeni ceni.
III. Vsebina ponudb
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
1. podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
2. firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
3. matično in davčno številko ponud
nika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe oziroma ustrezno listino za samostojne
podjetnike;
5. navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno;
6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
8. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti ovojnici z
oznako “ne odpiraj – javni razpis za prodajo
nezazidanega zemljišča”, najkasneje do ponedeljka 16. oktobra 2006 do 11. ure.
2. Javno odpiranje ponudbo bo v ponedeljek dne 16. oktobra 2006 ob 13. uri
v mali sejni sobi Občine Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb, morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
3. Prepozno prispele ponudbe se ne
bodo upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema poziva.
4. Kriterij pri izbiri kupcev je ponujena
cena.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v 30 dneh od izteka razpisnega
roka. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v 15 dneh po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe prodajalec zadrži varščino.
6. DDV in stroške overitve pogodbe nosi
kupec, strošek izvedbe pogodbe v zemljiški
knjigi nosi prodajalec.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
05/731-01-11, kontaktna oseba je Nives
Stojkovič. Ogled je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Občina Sežana
Ob-27938/06
Občina Jezersko na podlagi Odloka o
proračunu Občine Jezersko za leto 2006 in
9. in 10. člena Pravilnika za sofinanciranje
programov ohranjevanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 10/03) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Jezersko za leto 2006
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1. Naročnik: Občina Jezersko.
2. Naslov naročnika: Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko, tel.
04/254-51-10, telefaks 04/254 51 11, elektronski naslov: obcina.jezersko@siol.net.
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in po
deželja v Občini Jezersko za leto 2006, in
sicer za:
a) sofinanciranje spodbujanja pašnega
in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost,
b) sofinanciranje umetnega osemenjevanja živine,
c) sofinanciranje spodbujanja razvoja
čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
d) sofinanciranje ekološkega kmetova
nja,
e) sofinanciranje preventivnih ukrepov
veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah,
f) sofinanciranje pregleda molznih strojev,
g) sofinanciranje izobraževanja v kmetijstvu (predavanja, seminarji, delavnice)
in društvene dejavnosti na področju kmetij
stva.
4. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za pridobitev sredstev iz naslova sofinanciranja programov ohranjanja in
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Jezersko so navedeni v tem javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo od dneva objave javnega
razpisa dalje na naslovu Občina Jezersko,
Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko, v tajništvu občine, pri Lidiji Nahtigal, v
času uradnih ur.
Višina in pogoji za dodelitev pomoči:
a) sofinanciranje spodbujanja pašnega
in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost s ciljem obdržati stalež živine,
poseljenost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine:
višina razpisanih sredstev: 1,000.000
SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– opredelitev kmetije v gorsko-višinsko
območje ali v druga območja z omejenimi
dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer,
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava velike živine na kmetijo,
– obtežba obdelovalnih površin na
kmetiji: v mejah 0,5-1,9 glava velike živine
na ha,
– krmne površine morajo biti v tekočem
letu najmanj enkrat pokošene ali popašene
(izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za
lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega
načrta (priloga) ali dobre kmetijske prakse
(izjava),
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;
b) sofinanciranje umetnega osemenjevanja živine:
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višina razpisanih sredstev: 210.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za opravljene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev
osemenjevanja,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;
c) sofinanciranje spodbujanja razvoja
čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel:
višina sredstev: 30.000 SIT
pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava društva o članstvu,
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel;
d) sofinanciranje ekološkega kmetova
nja:
višina sredstev: 220.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;
e) sofinanciranje preventivnih ukrepov
veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah (preventivni ukrepi pri živalih
za izboljšanje njihovega zdravja, dolgoživosti in kondicije s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah):
višina sredstev: 60.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za opravljene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu, iz katerega mora
biti razvidna vrsta opravljene storitve,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;
f) sofinanciranje pregleda molznih strojev:
višina sredstev: 50.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za opravljeno storitev pooblaščene organizacije, servisa molznih strojev,
iz katerega mora biti razvidna vrsta opravljene storitve,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;
g) sofinanciranje izobraževanja v kmetijstvu (predavanja, seminarji, delavnice)
in društvene dejavnosti na področju kmetij
stva:
višina sredstev: 300.000 SIT
pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili; razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
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5. Informacije: vse informacije lahko
zainteresirani upravičenci dobijo na naslovu: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko
65, 4206 Zgornje Jezersko ali po telefonu 04/254-51-10, pri Lidiji Nahtigal, v času
uradnih ur.
6. Rok in način prijave: vloge, pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije in tega razpisa, morajo zainteresirani vlagatelji oddati v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko,
s pripisom: »ne odpiraj – razpis kmetijstvo
2006«, najpozneje do 26. oktobra 2006,
do 14. ure.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne
bo javno, bo potekalo 26. oktobra 2006,
ob 18. uri, v prostorih Občine Jezersko,
Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko. Prispele vloge bo pregledala in ocenila
komisija imenovana s strani župana Občine
Jezersko. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija vložnike pozvala, da v roku 8 dni od odpiranja dopolnijo
vlogo. V primeru, da vložnik vloge v postavljenem roku ne bo dopolnil, se bo vloga
zavrgla. Prav tako se bodo zavrgle tudi vse
vloge, ki ne bodo vložene v pravilno opremljenih ovojnicah.
7. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje do 15. novembra 2006.
Občina Jezersko
Ob-27559/06
Na podlagi določil 55.–59. člena Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti odvetnik Bojan Makovec iz
Domžal individualno/naknadno razpisuje
1 kadrovsko štipendijo
za šolsko leto 2006/2007 za prvi letnik
Pravne fakultete Univerza v Ljubljani,
program Pravo UN
Prijava na razpis mora vsebovati:
– osebno prošnjo in kratek življenjepis,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu,
– maturitetno spričevalo.
Prijave z zahtevano dokumentacijo je
potrebno poslati do vključno 14. 10. 2006 s
priporočeno pošto in s pripisom štipendija
na naslov: Odvetnik Bojan Makovec, Kolodvorska 6, 1230 Domžale.
Pri dodelitvi štipendij imajo prednost študenti iz Ljubljane in Kamnika.
Pomanjkljivo izpolnjene vloge in vloge
brez zahtevane dokumentacije se ne bodo
obravnavale.
Kandidati, ki se bodo prijavili v razpisnem roku, bodo z rezultati izbora seznanjeni do 20. 10. 2006.
Odvetnik Bojan Makovec
Ob-27561/06
Na podlagi določil 55.–59. člena Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti odvetnik Andrej Doles iz
Domžal individualno/naknadno razpisuje
1 kadrovsko štipendijo
za šolsko leto 2006/2007 za prvi letnik
Pravne fakultete Univerza v Ljubljani,
program Pravo UN
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Prijava na razpis mora vsebovati:
– osebno prošnjo in kratek življenjepis,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu,
– maturitetno spričevalo.
Prijave z zahtevano dokumentacijo je
potrebno poslati do vključno 14. 10. 2006 s
priporočeno pošto in s pripisom štipendija
na naslov: Odvetnik Andrej Doles, Kolodvorska 6, 1230 Domžale.
Pri dodelitvi štipendij imajo prednost študenti iz Ljubljane in Kamnika.
Pomanjkljivo izpolnjene vloge in vloge
brez zahtevane dokumentacije se ne bodo
obravnavale.
Kandidati, ki se bodo prijavili v razpisnem roku, bodo z rezultati izbora seznanjeni do 20. 10. 2006.
Odvetnik Andrej Doles

Javne dražbe
Ob-27598/06
Na podlagi 28. člena Statuta družbe (Ur.
l. RS, št. 81/04) in smiselne uporabe Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), KOP, Javno
komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.,
sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob
Savi, objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja
I. Prodajalec: KOP, Javno komunalno
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe so naslednje
premičnine:
1. Inv. št. 8743, traktor – kmetijski, znamka: Torpedo, tip: F4L 912, leto izdelave:
1987, z dodatno opremo: montažna plošča
za plug, hidravlična instalacija za plug, hidravlična in elektroinstalacija za posipalec,
snežni plug širine 3 m (4 segmenti), pro
izvajalec Riko Ribnica, tip: SPS-30L, 2 kosa
snežne verige (30˝), 2 kosa snežne verige
(24˝), izklicna cena: 800.000 SIT;
2. Inv. št.: 8707, osebni avto – znamka: Renault, tip: R 5 campus, št. šasije:
VF1B4010510793766, leto izdelave: 1993,
izklicna cena: 60.000 SIT.
Izklicna cena pod 1. in 2. ne vsebuje davka, niti drugih morebitnih stroškov v zvezi z
izvedbo kupoprodajne pogodbe. Davek in
morebitne druge stroške plača kupec.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
IV. Najnižji znesek višanja cene je za:
– traktor-kmetijski (pod tč. II.1.) najmanj
50.000 SIT oziroma večkratnik tega zneska,
– Renault R5 campus (pod tč. II.2.) najmanj 10.000 SIT oziroma večkratnik tega
zneska.
V. Kraj in čas javne dražbe
Premičnini, navedeni pod tč. II.1. in II.2.,
bosta naprodaj na javni dražbi, ki bo dne
23. 10. 2006 ob 11. uri v sejni sobi (II. nadstr.) KOP, Javnega komunalnega podjetja
Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
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Javna dražba bo potekala po načelu »videno – kupljeno«.
VI. Višina varščine, ki jo morajo dražitelji
položiti pred začetkom dražbe
Vsak dražitelj mora do vključno petka,
20. 10. 2006 vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene za premičnino pod tč. II.1.
(80.000 SIT) in 10% izklicne cene za premičnino pod tč. II.2. (6.000 SIT).
Varščino je treba nakazati na TRR št.:
26338-0012342595, Banka Zasavje, d.d.,
Trbovlje, z navedbo »plačilo varščine za
javno dražbo – traktor« oziroma »plačilo varščine za javno dražbo – Renault R5
Campus«.
Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena
v osmih dneh po končani dražbi.
VII. Informacije in ogled dražbenih predmetov
Podrobnejša pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo vsak
delovni dan od vključno 9. 10. 2006 do
vključno 20. 10. 2006 med 10. in 13. uro
na tel. 03/566-77-04, 03/566-77-06 in
03/566-77-07.
Ogled dražbenih predmetov je možen
vsak delovni dan od vključno 9. 10. 2006 do
vključno 20. 10. 2006 med 10. in 12. uro, po
predhodni najavi na telefon 03/56-67-704.
VIII. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe dne 23. 10. 2006 med 10.30 in 10.50
v sejni sobi iz točke V. te objave, prijaviti
udeležbo na javni dražbi. Prijav udeležb na
dražbi pred 10.30 in po 10.50 uri komisija ne
bo sprejemala.
Ob prijavi udeležbe na javni dražbi mora
dražitelj (oziroma pooblaščena oseba) komisiji priložiti:
– potrdilo o pravočasno vplačani varščini s priloženo številko lastnega osebnega
računa oziroma TRR za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
in izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURS (velja za pravne
osebe in s.p.) – dokumenta na dan dražbe
ne smeta biti starejša od 30 dni,
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko (velja za pravne osebe in s.p.),
– osebno matično številko-EMŠO (velja
za fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo.
IX. Prodajna pogodba
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
najpozneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi
uspel, v 8 dneh od poziva KOP, Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o.
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
zapade varščina v korist KOP Zagorje ob
Savi, d.o.o.
Kupnino za premičnino bo moral kupec
(uspeli dražitelj) poravnati v roku 4 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.

Izročitev premičnine se opravi najkasneje v dveh delovnih dneh po prispetju celotnega plačila kupnine na TRR št.:
26338-0012342595, Banka Zasavje, d.d.,
Trbovlje.
Nakup premičnin iz tč. II. te objave se
opravi po sistemu »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
X. Pravila dražbe:
1. ustno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje direktor prodajalca,
2. dražba premičnin poteka po vrstnem
redu določenem v točki II. te objave,
3. draži lahko tisti, ki je svojo udeležbo
na javni dražbi prijavil v skladu s točko VIII.
te objave,
4. s plačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost pristopiti k javni dražbi,
5. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
6. dražitelji lahko dvigajo ceno v skladu s
točko IV. te objave,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
8. dana ponudba veže ponudnika do
zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne
more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti,
9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
10. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premičnina prodana za
izklicno ceno,
11. če sta na dražbi dva ali več dražiteljev, uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno,
12. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, premičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
13. plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne brez obresti, najpozneje v 8
dneh po zaključeni javni dražbi,
14. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
15. ugovore proti postopku dražbe je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj
vodja dražbe,
16. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03).
XI. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu
ponudniku oziroma lahko že začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem
primeru vrniti varščino brez obresti.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-27731/06
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03) in sklepov Občinskega sveta
Občine Komen št. 032-08/06-3 z dne 20. 4.
2006 in št. 032-14/06-4 z dne 22. 9. 2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe:
1. Prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča v naselju Gorjansko, parcela št.
547/3, neplodno v izmeri 759 m2 in parcela
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št. 548/8, pašnik v izmeri 230 m2, skupaj
989 m2, obe k.o. Gorjansko. Parceli se prodajata skupaj kot celota.
Izklicna cena zemljišča je 7,615.300 SIT,
najnižji znesek višanja na javni dražbi je
50.000 SIT. V izklicni ceni ni zajet 20% DDV,
ki se obračuna posebej in ga plača uspeli
dražitelj.
2. Prodaja nezasedenega stanovanja
– garsonjere v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Komen 72a (parc. št.
132/7, k.o. Komen), v izmeri 23,40 m2, s pripadajočo shrambo (klet) v pritličju, v izmeri
3,06 m2, skupna površina 26,46 m2.
Izklicna cena nepremičnine je 5,012.034
SIT, najnižji znesek višanja na javni dražbi je
50.000 SIT. V ceni ni zajet davek na promet
nepremičnin, ki se obračuna od izdražene
cene in ga plača uspeli dražitelj.
II. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba bo v sredo, dne 8. 11. 2006 in bo
potekala v sejni sobi Občine Komen, Komen
86, 6223 Komen, II. nadstropje, za zemljišči
navedeni v točki I/1 ob 15.30 uri in za stanovanje navedeno v točki I/2 ob 16. uri.
III. Pogoji javne dražbe:
1. Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku in se bo izvajala v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03).
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Vsi stroški in dajatve
v zvezi s prenosom lastništva bremenijo
kupca.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v RS. Na
dražbi ne morejo sodelovati kot dražitelji
cenilec, člani komisije in z njimi povezane
osebe. Dražitelji morajo predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in celotno številko TR računa za primer njenega vračila,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– pravne osebe in samostojni podjetniki izpisek iz registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, fizične osebe pa
osebno izkaznico in za tujce potrdilo o
državljanstvu,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR, velja za
pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba
mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske pravne osebe, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ….),
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– overjeno pooblastilo, če pravno ali fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa
pooblaščenec,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji,
ne bo mogoče pristopiti na javno dražbo.
4. Vsak dražitelj mora pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene na račun Občine Komen št.
01249-0100006231.
5. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli, pa se vrne brez obresti v roku 8 dni po končani javni dražbi.
6. Na dražbi uspe dražitelj, ki izpolnjuje
pogoje in ponudi najvišjo ceno, ki ne sme biti
nižja od izklicne.
7. Kupoprodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da uspeli dražitelj ne sklene
pogodbe v roku, se mu plačana varščina ne
vrne oziroma se mu šteje za skesnino.
8. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 8 dni po izstavitvi računa, na
prodajalčev račun št. 01249-0100006231.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistveni element pravnega posla. Jolikor
kupec ne poravna celotne kupnine v roku,
se pogodba šteje za razdrto.
9. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Komen izdala kupcu pisno zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Informacije v zvezi z javno dražbo pridobijo interesenti na Občini Komen,
Komen 86, soba 22, pri Emilu Grmek, tel.
05/731-04-55. Ogled nepremičnin bo mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Komen
Ob-27992/06
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu s
sklepom seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 22. 12. 2005, in 12. 6.
2006, Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 70/01, 30/02 in 56/02)
in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
1. poslovni prostor v pritličju objekta Jezdarska ulica 1, Maribor (zaseden), v izmeri
29,80 m2, vložek št. 2436/11, k.o. Tabor.
Izklicna cena je 4,671.000 SIT.
2. poslovni prostor – lokal št. 2 v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 28,90 m2, vložek št. 190/2,
k.o. Studenci.
Izklicna cena je 6,001.000 SIT.
3. poslovni prostor – lokal št. 3 v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 33,60 m2, vložek št. 190/3,
k.o. Studenci.
Izklicna cena je 5,985.000 SIT.
4. poslovna stavba Gorkega ulica 45,
Maribor (nezasedena), parc. št. 1192, stavba v izmeri 298 m2 in parc. št. 1194/1, dvorišče v izmeri 2165 m2, obe k.o. Tabor.

Stran

7917

Izklicna cena je 59,283.000 SIT.
5. poslovni prostor v pritličju objekta Gorkega ulica 55, Maribor (zaseden), v izmeri
23,89 m2, vložek št. 2430/1, k.o. Tabor.
Izklicna cena je 3,159.000 SIT.
6. poslovni prostor – lokal št. 19 v pritličju
na jugovzhodni strani v izmeri 32,93 m2 in v
kleti v izmeri 62,80 m2 objekta Koroška cesta 105, Maribor (zaseden), parc. št. 1793/3,
vložek št. E-12/B-9, k.o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 14,459.000 SIT.
7. poslovni prostor v pritličju objekta Koroška cesta 50, Maribor (zaseden), v izmeri 40,08 m2, parc. št. 2005, k.o. Koroška
vrata.
Izklicna cena je 8,576.000 SIT.
8. poslovni prostor v pritličju objekta
Koroška cesta 48, Maribor (nezaseden), v
izmeri 27,93m2, vložek št. 1948/7, k.o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 6,291.000 SIT.
9. poslovni prostor št. 1 v pritličju objekta
Strossmayerjeva ulica 13, Maribor (zaseden), v izmeri 35,80 m2, vložek št. 1655/56,
k.o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 7,312.000 SIT.
10. poslovna stavba Plinarniška ulica
29, Maribor (nezasedena), parc. št. 530
stavba v izmeri 455 m2 in dvorišče v izmeri
561 m2, parc. št. 531 njiva v izmeri 270 m2
in parc. št. 532 sadovnjak v izmeri 657 m2,
vse k.o. Melje.
Izklicna cena je 55,881.000 SIT.
11. poslovni prostor v pritličju objekta Titova cesta 15, Maribor (nezaseden), v izmeri 59,85 m2, parc. št. 1000/1 in parc. št.
1000/2, k.o. Tabor.
Izklicna cena je 6,266.000 SIT.
Vse nepremičnine razen pod točkami
1,5,6,7 in 9 so zasedene z najemnikom za
nedoločen čas.
III. Znesek višanja:
Znesek višanja za vse poslovne prostore
je 50.000 SIT.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: uspešni dražitelj mora v roku 30 dni
po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403 - Urad Slovenska Bi
strica.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine
Maribor – drugo nadstropje soba št. 215,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 27. 10.
2006 ob 9. uri.
VII. Višina kavcije: dražitelji morajo najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.
01270-0100008403 - Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo kavcije za javno
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dražbo nepremičnin« in oznako točke pod
katero se nahaja poslovni prostor.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije:
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10
dni od dneva dražbe.
Če kupec ne sklene prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo kavcijo.
IX. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi:
Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
ki imajo sedež na območju RS oziroma na
območju države članice EU in fizične osebe,
ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred
pričetkom dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od
30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši
od 30 dni, potrdilo o državljanstvu in osebni
dokument (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(original) in priložiti celotno številko računa
(štev. banke in štev. računa) za primer vračila kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ne
morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno;
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec;
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe;
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z
notarskimi stroški;
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe;
– Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/22-01-411. Za ogled ne-
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premičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na tel. 02/22-01-411.
XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja (prodaje) lahko s soglasjem župana do
sklenitve prodajne pogodbe postopek javne
dražbe ustavi.
Mestna občina Maribor
Ob-28104/06
Župan Mestne občine Nova Gorica
objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št.
478-413/2006 z dne 13. 7. 2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe:
1. Zemljišče parc. št. 4168/3 travnik v izmeri 574 m2, parc. št. 4166/5 porušen objekt
v izmeri 108 m2 in travnik v izmeri 208 m2 in
parc. št. 4166/3 gozd v izmeri 436 m2 vse
vpisani v vl. št. 819 k.o. Ozeljan ter parc.
št. 4168/36 travnik v izmeri 811 m2, parc.
št. 4168/35 travnik v izmeri 448 m2, parc.
št. 4168/34 travnik v izmeri 525 m2, parc.
št. 4168/33 travnik v izmeri 557 m2, parc.
št. 4168/32 porušen objekt v izmeri 22 m2
in travnik v izmeri 564 m2, parc. št. 4168/31
travnik v izmeri 449 m2, parc. št. 4168/30
travnik v izmeri 392 m2, parc. št. 4168/29
travnik v izmeri 385 m2, parc. št. 4168/28
travnik v izmeri 596 m2, parc. št. 4168/26
travnik v izmeri 676 m2, parc. št. 4168/25
travnik v izmeri 419 m2, parc. št. 4168/24
travnik v izmeri 637 m2, parc. št. 4168/23
porušen objekt v izmeri 22 m2 in travnik v
izmeri 616 m2, parc. št. 4168/22 travnik v
izmeri 520 m2, parc. št. 4168/21 travnik v
izmeri 420 m2, parc. št. 4168/20 travnik v
izmeri 382 m2, parc. št. 4168/19 travnik v
izmeri 380 m2, parc. št. 4168/18 travnik v
izmeri 481 m2, parc. št. 4168/16 gozd v izmeri 429 m2 in parc. št. 4168/14 travnik v
izmeri 363 m2 vse vpisane v vl. št. 769 k.o.
Ozeljan.
Po lokacijski informaciji Oddelka za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica št.
35012-337/2006 z dne 13. 6. 2006 je zemljišče opredeljeno kot območje stanovanj
in območje športno rekreativnih in zelenih
površin. Zemljiške parcele predstavljajo tudi
gradbene parcele na območju Zazidalnega
načrta Mlac v Ozeljanu. Izklicna cena zemljišča, ki se prodaja v paketu, je 134,200.000
SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«. Vsi stroški in dajatve v zvezi z prenosom lastništva bremenijo
kupca.
3. Javna dražba se bo vršila v torek, dne
24. 10. 2006 ob 9. uri v zeleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne in fizične osebe do-

staviti prodajalcu potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni. Pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične osebe pa morajo predložiti fotokopijo osebnega
dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti neomejeno specialno pooblastilo,
ki se nanaša na predmet javne dražbe in
ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti
zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju.
5. Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic
28 75833-7221002-2006. Dražitelj mora
pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o
vplačilu varščine.
6. Najnižji znesek vsakega višanja izklicne cene na dražbi je 100.000 SIT.
7. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
8. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
9. Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti
vrne v 8 dneh po končani javni dražbi.
10. Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
Uspeli dražitelj mora istočasno ob podpisu
prodajne pogodbe skleniti z Mestno občino Nova Gorica urbanistično pogodbo, ki
se nanaša na komunalno opremo območja
Zazidalnega načrta Mlac v Ozeljanu. Kupec
mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik
ne sklene navedeni pogodbi v roku, se mu
vplačana varščina ne vrne.
11. Komisija za izvedbo postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti
Mestne občine Nova Gorica lahko s soglasjem župana v času do sklenitve pogodbe
postopek prodaje ustavi.
12. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na Mestni občini
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba 22/I ali na tel. 05/33-50-135.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 465-02-44/2004
Ob-28113/06
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
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa 31. seje Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto z dne 28. 9.
2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje nepremičnine na
območju ZN Otočec, navedene v naslednji
tabeli:
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Zap.
št.

Parc. št.
vse k.o.
Šentpeter

Vrsta
rabe

1.

160/153

travnik 5

596

2.

160/155

travnik 5

907

3.

160/156

travnik 5

4.

160/157

travnik 5

5.

160/158

6.
7.
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Namen
gradnje

Lokacija

Cena zemljišča
brez DDV – izklicna cena

Komunalni prispevek

596

trgov.- gost.

paviljon

7,156.045,22

*

7,156.045,22

907

stan. – posl.

T1/T2

6,193.171,63

*

Prodaja se bo

768

768

stan. – posl.

T3/T4

5,244.052,72

*

izvedla skladno

758

758

stan. – posl.

T5/T6

5,175.770,78

*

z določili

travnik 5

831

831

stan. – posl.

T7/T8

5,674.228,92

*

točk 3.-5.

160/160

pašnik 4

766

766

stanovanjski

117

5,187.724,87

5,542.408,32

10,730.133,19

160/161

pašnik 4

692

692

stanovanjski

116

4,686.560,85

5,006.979,84

9,693.540,69

8.

160/162

pašnik4

711

711

stanovanjski

115

4,815.238,10

5,144.454,72

9,959.692,82

9.

160/165

pašnik 4

767

767

stanovanjski

112

5,194.497,35

5,549.643,84

10,744.141,19

10.

160/167

pašnik 4

1174

1174

stanovanjski

91

7,950.899,47

4,413.762,80

12,364.662,27

11.

160/223

pašnik 4

364

914

stan. – posl.

104

5,880.550,26

6,613.265,28

12,493.815,54

160/227

pašnik 4

6

160/238

pašnik 4

453

160/238

zelenica

91

160/240

pašnik 4

19

19

zaokr lok 105

1,661.291,00

28.147,06

1,689.438,06

160/240

zelenica

204

204

13.

160/220

pašnik 4

729

729

stan. – posl.

111

4,937.142,85

5,274.694,08

10,206.252,53

14.

160/257

pašnik 4

616

616

stanovanjski

125

4,171.851,85

4,457.080,32

8,628.932,17

15.

160/259

pašnik 4

720

720

stanovanjski

133

4,876.190,48

5,209.574,40

10,085.764,88

16.

160/254

pašnik 4

668

668

stanovanjski

96

4,524.021,16

4,833.327,36

9,357.348,52

17.

160/249

cesta

147

797

stanovanjski

97

5,397.671,96

160/251

pašnik 4

650

5,766.709,44

11,164.381,40

18.*

160/184

pašnik

154

154

zaokrožitve

/

562.870,00

19.437,88

582.307,88

19.*

160/182

pašnik

457

457

zaokrožitve

/

1,806.978,00

57.682,54

1,864.660,54

20.*

160/199

pašnik

139

139

zaokrožitve

/

508.045,00

17.544,58

525.589,58

21.*

160/186

pašnik

475

475

zaokrožitve

/

1,878.150,00

59.954,50

1,938.104,50

22.*

160/194

travnik

493

493

zaokrožitve

/

915.501,00

62.226,46

977.727,46

12.

m2

Skupaj m2
– lokacija

Št.

Nepremičnine se nahajajo na območju,
ki se ureja z Odlokom o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec, ZN-4351
(Uradni list RS, št. 11/96), s katerim je omogočena gradnja stanovanjskih, stanovanjsko
poslovnih objektov in trgovsko gostinskega
objekta. Pogoji za posege v prostor so navedeni v lokacijskih informacijah, izdanih za
vsako lokacijo posebej in so na vpogled pri
občinskem organu.
Nepremičnine, navedene pod 18.*, 19.*,
20.*, 21.* in 22.* se v skladu z 9. členom
Odloka o spremembi in dopolnitvi ZN Otočec priključijo k sosednjim funkcionalnim zemljiščem posameznih zazidljivih oziroma že
zazidanih parcel.
3. Cena zemljišča brez DDV – za lokacije
T1-T8, v primeru, če kupec kupi vse lokacije, znaša izklicna cena 55,985.574,28 SIT.
4. V primeru, da na javni dražbi ne bo
dražiteljev za odkup vseh lokacij (označenih z oznako T) skupaj, se skupaj prodajata
lokaciji:
– T1/T2 in T3/T4 po izklicni ceni
24,896.717,67 SIT,
– T5/T6 in T7/T8 po izklicni ceni
23,618.438,43 SIT,
vendar lahko posamezni dražitelj kandidira le za nakup ene izmed navedenih
dveh lokacij.

V primeru, da se v paketu prodata le dve
lokaciji skupaj, preostali dve lokaciji pa ne
in je isti kupec zainteresiran še za nakup
tretje lokacije, za izhodiščno ceno velja cena
14.864,90 SIT/m2, v primeru, da za njo ni
višje ponudbe.
5. V primeru, da na javni dražbi ne bo
dražiteljev za odkup več lokacij (označenih
s oznako T) skupaj, se posamezne lokacije
pod zaporedno številko 2. – 5. prodajo po
cenah, navedenih v tabeli.
6. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabele
je sestavljena iz:
a) cene zemljišča na podlagi cenitve z
dne 5. 6. 2006,
b) komunalnega prispevka, ki na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ZN Otočec in revalorizacije (junij
2006) znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 7.235,52
SIT/m2,
– za stanovanjsko poslovno gradnjo
11.757,85 SIT/m2.
Komunalni prispevek se ob plačilu ustrezno revalorizira, kot je navedeno v točki 8.
V okviru komunalnega prispevka so s
programom opremljanja zajeti stroški izdelave zazidalnega načrta, geodetskega
posnetka, programa opremljanja, stroški
parcelacije, priprave zemljišča, odškodnin

Izhodiščna cena
(opomba)

in odkupa zemljišč. Infrastrukturno omrežje je izgrajeno, razen pešpoti, zaključne
plasti asfalta in določene infrastrukture,
potrebne za lokacije, ki še niso predmet
prodaje. Poleg tega ni izvedena tudi dostopna cesta za trgovsko poslovne lokacije na vstopu v zazidalni načrt, ker se za
odkup navedenih lokacij lahko odloči le en
investitor in se z njim lahko o tem naknadno dogovori.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
Višina komunalnega prispevka, ki temelji na sprejetem programu opremljanja,
velja le v prehodnem obdobju, do sprejetja
novega odloka o komunalnem prispevku
na območju Mestne občine Novo mesto
v skladu z novo zakonodajo in se na dan
odmere komunalnega prispevka revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske
potrebščine.
7. Izklicne cene in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za predmetne nepremičnine je določena na podlagi cenitve sodnega
cenilca in izvedenca gradbene stroke na
dan 5. 6. 2006 in je navedena v tabeli za
vsako nepremičnino posebej. V izklicni ceni
ni zajet komunalni prispevek in davek na
dodano vrednost. Najnižji znesek zvišanja
je 50.000 SIT.
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8. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Komunalni prispevek in rok plačila: komunalni prispevek se plača na podlagi izstavljenega obvestila Mestne občine Novo
mesto v roku 30 dni po podpisu prodajne
pogodbe.
Znesek komunalnega prispevka se ob
pripravi pogodbe ustrezno revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske potrebščine
(bazni indeks je junij 2006). Vsa navedena določila bodo vsebovana tudi v prodajni
pogodbi.
9. 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.
10. Kavcija: ponudniki morajo pred začetkom dražbe za lokacije pod zaporedno
številko 1., 6. – 17. vplačati kavcijo v višini
1,000.000 SIT, s tem izpolnijo pogoj za dražitev katerekoli izmed navedenih lokacij. V
primeru, da je kupec zainteresiran za nakup več lokacij, je temu ustrezno dolžan
vplačati tudi več kavcij. Za nepremičnine
pod zaporedno številko 18.*-22.*, ter za lokacije T1-T8 se plača kavcijo v višini 10%
izklicne cene, navedeni v točki 3., točki 4.
oziroma v tabeli pod točko 2 (zaporedna
številka 2. -5.).
– 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 dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
opravljeni javni dražbi.
11. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg
dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek na dodano vrednost za
nepremičnine, stroške notarja za overitev
pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo;
– če uspeli dražitelj 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.
12. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč
po predhodnem dogovoru z Mestno občino Novo mesto, Oddelkom za razvoj,
kontaktna oseba je Nataša Murgelj, tel.
07/39-39-292.
13. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: javna dražba bo dne 23. 10. 2006
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ob 11. uri v vijolični dvorani upravne stavbe
Mestne občine Novo mesto v drugem nadstropju na Novem trgu 6 v Novem mestu.
Kolikor nepremičnine ne bodo prodane, bo
javna dražba ponovno dne 13. 11. 2006,
prav tako s pričetkom ob 11. uri.
14. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni
dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji predložiti
potrdilo o vplačani kavciji.
Za nakup lokacij pod zaporedno številko
18. – 22. morajo dražitelji predložiti dokazilo
o lastništvu sosednjega zemljišča.
Dražitelj mora predložiti izjavo, da je seznanjen in da sprejema vse pogoje prodaje
in določila prodajne pogodbe.
15. S sklenitvijo pogodbe bo kupec
sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer
da bo:
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo
in gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe,
– zgradil objekt s priključki na komunalne naprave in izvedel zunanjo ureditev
– vse v skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že
zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgradil in financiral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo
v skladu s predhodnim soglasjem lastnika
zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosil
stroške odstranitve deponiranega materiala
na zahtevo lastnika zemljišča,
– ne bo uporabljal ostalih zemljišč v
sklopu zazidalnega načrta brez soglasja lastnika zemljišča,
– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega
dovolila in nosil stroške izvedbe pogodbe
v Zemljiški knjigi,
– dovolil ustanovitev in vknjižbo brezplačne služnosti za zgrajeno infrastrukturno
omrežje, kolikor tangira predmetno nepremičnino.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02/2005
Ob-28114/06
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),
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem

države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03), ter sklepa 31. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 28. 9.
2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– Gradbena parcela T1 v izmeri ca.
7.780 m2;
Del parc. št. 421/2, gozd, v izmeri 16328 m2, k.o. Bršljin, izklicna cena:
75,187.476 SIT.
Zemljišče je predvideno za gradnjo
v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02), ki
predpisuje pogoje za načrtovanje objektov v tehnološkem parku. Odlok o ZN
Podbreznik in lokacijska informacija, št.
350-06-2744/2005-1905 z dne 20. 10. 2005
sta na vpogled pri občinskem organu.
– Del gradbene parcele T2 v izmeri ca.
5.286 m2;
Del parc. št. 421/2, gozd v izmeri
16328 m2, del parc. št. 420/2, gozd v izmeri
2312 m2 in del parc. št. 1024/2, pot v izmeri 585 m2, vse k.o. Bršljin, izklicna cena:
51,084.961,20 SIT;
Zemljišče je predvideno za gradnjo
v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02), ki
predpisuje pogoje za načrtovanje objektov v tehnološkem parku. Odlok o ZN
Podbreznik in lokacijska informacija, št.
350-06-2744/2005-1905 z dne 20. 10. 2005
sta na vpogled pri občinskem organu.
3. Akontacijo komunalnega prispevka
bo kupec plačal ob podpisu pogodbe in
je določena na podlagi ocenjene površine
gradbene parcele in zneska, določenega s
programom opremljanja, ki z upoštevanjem
revalorizacije z indeksom nizke gradnje po
podatkih Gospodarske zbornice Slovenije
znaša 9.673,53 SIT/m2; revalorizacija avgust 2006. Plačana akontacija komunalnega prispevka se kupcu upošteva pri izdaji
odločbe o odmeri komunalnega prispevka
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
4. Izklicna cena za predmetne nepremičnine je določena na podlagi poročila o oceni
tržne vrednosti nepremičninskih pravic za
namen prodaje. V izklicni ceni ni zajet davek
na dodano vrednost.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžen poravnati kupnino v roku 8 dni po
podpisu prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kavcija
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji
v višini 10% izklicne cene gradbene parcele
(obvezno navesti št. gradbene parcele), ki
jo bodo dražili na podračun pri EZR Mestne
občine Novo mesto pri UJP, številka računa: 01285-0100015234, sklic na št.: 3112,
namen nakazila: kavcija.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
izvedeni dražbi.
7. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno;
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– uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek (DDV, oziroma davek na
promet nepremičnin), stroške izdelave cenitvenega elaborata za posamezno nepremičnino, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter
stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo;
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi
se šteje prodajna pogodba za razvezano,
prodajalec 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 Mestne občine Novo mesto s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavita.
8. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami (Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik) dobijo interesenti na Oddelku za
razvoj Mestne občine Novo mesto, v tretjem
nadstropju občinske stavbe Novi trg 6, v
Novem mestu, ali na tel. 07/39-39-290 in
07/39-39-292. Ogled lokacij je mogoč po
predhodnem dogovoru.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba za prodajo nepremičnin
bo potekala dne 23. 10. 2006 ob 9.30, v
vijolični dvorani upravne stavbe Mestne
občine Novo mesto v drugem nadstropju
na Novem trgu 6, v Novem mestu. Kolikor
nepremičnine ne bodo prodane, bo javna
dražba ponovno dne 13. 11. 2006, prav tako
s pričetkom ob 11. uri.
10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
kavciji.
Dražitelj mora predložiti izjavo, da je seznanjen in da sprejema vse pogoje prodaje
in določila prodajne pogodbe.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-21/2005
Ob-28116/06
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),
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa 31. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, št.
465-02-23/2005, z dne 28. 9. 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
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2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
v k.o. Novo mesto, ZKV 201: parc. št.
1282, poslovna stavba, v izmeri 804 m2,
parc. št. 1283/1, dvorišče, v izmeri 599 m2,
parc. št. 1286/1, zelenica, v izmeri 591 m2,
parc. št. 1286/2, zelenica, v izmeri 118 m2.
Navedene nepremičnine v skupni izmeri 2112 m2 se prodajo po izklicni ceni:
800,000.000 SIT oziroma 3,338.340,85
EUR.
V izklicni ceni ni zajet pripadajoči davek.
Najnižji znesek višanja je 500.000 SIT.
Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan poravnati kupnino v roku 8 dni po
podpisu prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Nepremičnine parc. št. 1282, 1283/1,
1286/1 in 1286/2, k.o. Novo mesto se nahajajo v območju, ki se ureja z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta Novi trg v Novem mestu (Uradni list
RS, št. 81/06).
Namembnost navedenih nepremičnin, ki
so predmet prodaje in pogoji za posege v
prostor so navedeni in razvidni iz »Lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma
izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih, št. 3501-1910/2006-1906 z dne 12. 9.
2006«.
3. Kavcija
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji
v višini 10% izklicne cene nepremičnin, ki
jih bodo dražili na podračun pri EZR Mestne
občine Novo mesto pri UJP, številka računa:
01285-0100015234; sklic na št.: 3112, namen nakazila: kavcija.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
izvedeni dražbi.
4. Drugi pogoji:
– nepremičnine se prodajo v celoti po
načelu videno-kupljeno;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnine plačati tudi
vse pripadajoče davke v zvezi s prodajo
nepremičnin, stroške notarja za overitev pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo;
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi
se šteje prodajna pogodba za razvezano,
prodajalec pa obdrži kavcijo;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec;
– s sklenitvijo prodajne pogodbe bo kupec oziroma investitor gradnje večnamenskega objekta in podzemne garažne hiše
Novi trg II v enoti PE I. 1 (natečajno območje
Novi trg 6) dolžan:
– ob podpisu pogodbe prodajalki izročil
bančno garancijo v višini 25,000.000 SIT,
(104.323,15 EUR) v zavarovanje za porušitev objekta Novi trg 6;
– porušiti objekt Novi trg 6 najkasneje
v roku 18 mesecev po podpisu pogodbe; do takrat pa dosedanjim uporabnikom
objekta omogočiti neovirano brezplačno
uporabo;
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– v skladu z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg
v Novem mestu (Uradni list RS, št. 81/06)
izvesti in financirati javni arhitekturni natečaj
za celotno natečajno območje Novi trg 6;
– pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi izbrane natečajne rešitve in izdelanih
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za vse posege predvideno pozidavo v
natečajnem območju Novi trg 6;
– zgraditi objekte in ostalo infrastrukturo v skladu s pridobljenimi dovoljenji in
soglasji;
– v vseh nadaljnjih postopkih v povezavi z nepremičninami, ki so predmet javne
dražbe zagotoviti urejenih enotnih 400 m2
prostorov za prireditveno, kulturno in mladinsko dejavnost ter jih urejene le do IV.
gradbene faze prednostno ponuditi v odkup
Mestni občini Novo mesto po ceni, ki bo
skladna z zakonodajo, ki pri nakupih nepremičnin zavezuje Mestno občino Novo
mesto;
– po zaključeni gradnji prvo in drugo
etažo parkirne hiše Novi trg II brezplačno prenesti v last in posest Mestne občine Novo mesto, zgrajeno infrastrukturo pa
brezplačno prenesti pristojnim lastnikom in
upravljavcem;
– nositi vse stroške v zvezi s sklenitvijo
pravnega posla;
– župan Mestne občine Novo mesto ali
komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavita.
5. Dodatne informacije v zvezi z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta Novi trg v Novem mestu in izdano
Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih
ali objektih dobijo interesenti na Oddelku
za prostor Mestne občine Novo mesto, v
tretjem nadstropju občinske stavbe Novi
trg 6, v Novem mestu, tel. 07/39-39-280 in
07/39-39-285.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo za prodajo nepremičnin, dobijo interesenti na tel. 07/39-39-290, 07/39-39-326 ali
07/39-39-293.
Ogled lokacije je mogoč po predhodnem
dogovoru.
6. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 23. 10.
2006, ob 8. uri, v vijolični dvorani upravne
stavbe Mestne občine Novo mesto, v drugem nadstropju na Novem trgu 6, v Novem mestu. Kolikor nepremičnine ne bodo
prodane, bo prva naslednja javna dražba
potekala, v istih prostorih, dne 13. 11. 2006,
ob 8. uri.
7. Pogoji, ki jih mora dražitelj (kupec) za
udeležbo na javni dražbi izpolnjevati so:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo le
pravne osebe s sedežem v EU in fizične
osebe, ki so državljani EU, oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo.
– Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
– Vsi dražitelji morajo pred javno dražbo
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini
in pisno izjavo, iz katere izhaja, da je kupec
seznanjen in da sprejema vse pogoje prodaje in določila prodajne pogodbe.
Mestna občina Novo mesto
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Št. 352-05-54/2002
Ob-28117/06
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto objavlja na podlagi
7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/06, Uradno prečiščeno
besedilo), 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), ter sklepa 31. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, z
dne 28. 9. 2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: garsonjere št. 866, 866 A, 828 in
843 A, ki se nahajajo v letovišču Bučanje pri
Nerezinah na otoku Lošinju na Hrvaškem,
izklicna cena za posamično garsonjero znaša 6,885.000 oziroma 28.730,60 EUR.
3. Izklicna cena za predmetne nepremičnine je določena na podlagi poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic
za namen prodaje. V izklicni ceni ni zajet
davek.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžen poravnati kupnino v roku 8 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Varščina
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji
v višini 10% izklicne cene garsonjere, ki jo
bodo dražili na podračun pri EZR Mestne
občine Novo mesto pri UJP, številka računa: 01285-0100015234; sklic na št. 3112,
namen nakazila: kavcija.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
izvedeni dražbi.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina se prodaja v obliki lastniškega deleža v podjetju Počitniška skupnost
Krško d.o.o., uspeli dražitelj bo urejal vse
nadaljnje relacije s Počitniško skupnostjo
Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 65, 8270
Krško;
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi
pripadajoči davek, stroške izdelave cenitvenega elaborata za posamezno nepremičnino, stroške notarja za overitev pogodbe;
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana;
– če kupec ne poravna kupnine na način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi
se šteje prodajna pogodba za razvezano,
prodajalec 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 Mestne občine Novo mesto s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega
posla postopek prodaje ustavita.
7. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Oddelku za
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pravne in splošne zadeve Mestne občine
Novo mesto, v prvem nadstropju občinske
stavbe Novi trg 6, v Novem mestu, ali na tel.
07/393-92-37.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba za prodajo nepremičnin bo
dne 23. 10. 2006 ob 13. uri, kolikor nepremičnine ne bodo prodane bo javna dražba
ponovno dne 13. 11. 2006 ob 13. uri v vijolični dvorani upravne stavbe Mestne občine
Novo mesto v drugem nadstropju na Novem
trgu 6, v Novem mestu.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani
kavciji.
Mestna občina Novo mesto

Razpisi delovnih
mest
Št. 753/06
Ob-27444/06
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju:
Zakon o javnih uslužbencih) objavljamo
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
1. svetovalec v tajništvu občine.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v nazivih: svetovalec III,
svetovalec II in svetovalec I.
Opis del in nalog:
– svetovalec za pomoč strankam,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– zagotavljanje opreme in sredstev za
delo občine in njenih organov,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje vseh del, povezanih z vodenjem glavne pisarne in arhivov v občinski
upravi,
– opravljanje administrativnih del za tajništvo občine in organov občine,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– smer: družboslovna,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– znanje dela z računalnikom.

Z izbranim kandidatom/kandidatko
bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. V primeru, da
izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, strokovnega
izpita iz upravnega postopka in strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim
gradivom, je vse navedene pogoje dolžan
izpolniti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
Potrdili iz 7. in 8. alineje prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja navedenega v 7. alineji prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv oziroma pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delo na prostem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske uprave
Občine Tržič.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici
z označbo »za javni natečaj« in navedbo
delovnega mesta ali na elektronski naslov:
obcina.trzic@trzic.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-10
(Marta Jarc).
Občina Tržič
Št. 110-236/2006-31111
Ob-27562/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 49/06
Ob-27573/06
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), 23. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02-69/06) in na podlagi tretjega odst. 20.
člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04) Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, objavlja
eno prosto delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca) – 1 prosto uradniško delovno mesto z delovnim razmerjem za določen čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi 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 bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas, in sicer
za nadomeščanje začasno odsotne javne
uslužbenke, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Okrožno
državno tožilstvo v Mariboru, Ulica talcev
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24, Maribor. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po opravljenem postopku izbire. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Informacije o objavljenem prostem delovnem mestu dobite na tel. 02/234-87-26.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Št. 110-24/2006-1
Ob-27599/06
Na podlagi 56. člena ter prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2, 21/06 – odl.
US, 23/06 – odl. US, 62/06 – sklep US,
68/06 – ZSPJS – F, v nadaljnjem besedilu:
ZJU) župan Občine Logatec objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalca za družbene dejavnosti v
občinskem uradu Občine Logatec.
Naloge svetovalca se lahko opravljajo v
nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik bo na svojem delovnem
mestu opravljal predvsem sledeče naloge:
– izvajanje, usklajevanje in nadzor dejavnosti na področju civilne zaščite, reševanja
in gasilstva,
– vodenje postopkov dodeljevanja sredstev za področje športa in mladinske dejavnosti,
– vodenje in organiziranje dela v sprejemni pisarni,
– pomoč pri pripravi in izvedbi javnih razpisov na področju kulture, kulturne dediščine in turizma,
– pomoč pri izvedbi sej občinskega sveta,
– administrativna opravila v uradu župana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave, v nasprotnem primeru ga mora kandidat
opraviti najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina),
– znanje uporabe računalnika (urejevalnik besedil, delo s preglednicami in z bazami podatkov),
– vozniški izpit B kategorije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če je kandidat ta izpit opravil,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo 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
z izkušnjami na podobnih delovnih mestih.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki
bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in pet mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinskega urada Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili, v roku
osmih dni od objave javnega natečaja, na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov: obcina.logatec@logatec.si, z obvezno
oznako: »Prijava na razpis – svetovalec za
družbene dejavnosti«. Če je prijava poslana
priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan
roka za prijavo. O izbiri bodo kandidati pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. Za dajanje informacij o izvedbi
javnega natečaja je odgovorna oseba mag.
Maja Lukan Lapornik (01/759-06-31). V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat,
zapisan v moški slovnični obliki, uporablja
kot nevtralen tako za ženske kot moške.
Občina Logatec
Št. 0269/2006
Ob-27604/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJUUPB2, Uradni list RS, št. 32/06) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
občinski upravi Občine Bohinj.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba ekonomske oziroma turistične
smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poznavanje računalnika in poznavanje
programov Word, Excel.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 35,
Bohinjska Bistrica.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, s pripisom »javni natečaj-pripravnik«, in sicer v roku 15 dni od
objave.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 04/577-01-14
pri Jožici Hribar.
Občina Bohinj
Ob-27748/06
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:
»Svetovalec – za tehnično urejanje
prometa« na Komunalni direkciji, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Izbrani kandidat bo
imenovan v naziv svetovalec III.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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
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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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
prometne ali gradbene smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, 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 izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (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/ka, 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. Delo se bo
opravljalo na Komunalni direkciji, Slovenska
ulica 40, Maribor.
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.
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. 110-11/2006-1/3
Ob-27759/06
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
občinski redar.
Delovne naloge: opravljanje nadzora nad
mirujočim prometom in drugih nalog. Uradnik bo opravljal delo v nazivu »občinski
redar III«.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
prometne, tehnične ali druge ustrezne
smeri,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit in strokovni izpit
iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.

Poleg navedenega mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– 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,
– fotokopiji potrdil o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka (ZUP),
– pisno izjavo, da je kandidat državljan
Republike Slovenije,
– pisno izjavo, da ima kandidat veljavno
vozniško dovoljenje B-kategorije,
– pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Če kandidat nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz ZUP oziroma mu nista priznana v skladu z ZJU, ju
mora v primeru izbire opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (1 leto) in za
poln delovni čas s 4-mesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu delodajalca: Glavni trg 24, Kamnik.
Pisno prijavo z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na el. naslov:
občina@kamnik.si.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije: 01/83-18-117 (Ivan
Pristovnik, Franc Hribernik).
Občina Kamnik
Št. 204/06

Ob-27760/06

Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2)
načelnik Upravne enote Celje objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
referent v Oddelku za upravne notranje zadeve, v Referatu za promet, ki se
lahko opravlja v nazivu referent III.
Delovne naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji s področja prometa,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
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– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Upravne
enote Celje, Ljubljanska cesta 1, v Celju.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v drugem odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo najmanj srednjo izobrazbo
strojne smeri,
– da imajo najmanj 3 leta in 6 mesecev
delovnih izkušenj,
– da imajo opravljen strokovni upravni
izpit,
– da imajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka,
– da niso bili 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,
– da zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba, oziroma druge verodostojne
listine iz katere sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo ali 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, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil, razgovora s kandidati
ter pisnim oziroma praktičnim preverjanjem
kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Javni
natečaj«, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS in spletni strani Ministrstva
za javno upravo na naslov: Upravna enota
Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje ali po
elektronski poti na naslov: UE.Celje@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
zbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 03/426-54-14 (Petra Ponikvar
Cokan).
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Upravna enota Celje
Št. 1102-25/2006/17
Ob-27768/06
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:
analitik IV (m/ž) v Sektorju za zbiranje in obdelavo statističnih podatkov ter
vzdrževanje produkcijskih baz, v Oddelku za analizo in kontrolo vhodnih baz
podatkov.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– višja stopnja izobrazbe ekonomske ali
upravne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj.
Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:
– zbiranje, evidentiranje, kontrola in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih
gradiv,
– sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, poročil in drugih gradiv z delovnega
področja,
– sodelovanje pri izvajanju statističnih
raziskovanj,
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami, stiki s poročevalskimi enotami,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– spremljanje predpisov delovnega področja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z
dvomesečnim poskusnim delom in polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za zbiranje
in obdelavo statističnih podatkov ter vzdrževanje produkcijskih baz, v Oddelku za analizo in kontrolo vhodnih baz podatkov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-25/2006.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statistike področja industrije in gradbeništva,
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: Blaise ter MS Word
in MS Excel.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje in sposobnost komuniciranja, zanesljivost ter natančnost.
Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni pisno v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
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Dodatne informacije lahko dobite pri Valeriji Urbajs, na tel. 01/23-40-616.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-27769/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo razpisuje na podlagi 7. člena
sprememb in dopolnitev statuta družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., delovno
mesto
direktorja družbe Rudnik Kanižarica v
zapiranju, d.o.o.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovodenju družb ali drugih organizacij,
– da je državljan Republike Slovenije, ki
aktivno obvlada slovenski jezik,
– da obvlada en tuj jezik.
Mandat direktorja traja do prenehanja
delovanja družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., vendar največ štiri leta.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Nadzorni
svet, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, v zaprti
ovojnici z oznako »Javni razpis za imenovanje direktorja – ne odpiraj«, in sicer v roku 8
dni od objave razpisa.
Ministrstvo za gospodarstvo
Su 010601/2006-691

Ob-27794/06

Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, objavlja prosto delovno mesto
višje(ga) svetovalke(ca) v pravosodju
– vodjo finančno računovodske službe
za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 3
mesecev.
Opis del in nalog:
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in nalog
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika,
– vodenje, organiziranje, koordiniranje,
nadziranje dela finančno-računovodske
službe,
– nadziranje zakonitosti in pravilnosti
uporabe finančnih sredstev,
– priprava finančnih načrtov, periodičnih
in zaključnih obračunov,
– vodenje izdelave predpisane finančne
dokumentacije,
– vodenje financiranja sodišča,
– predlaganje ukrepov za rešitev odprtih
vprašanj,
– priprava ustreznih strokovnih navodil
za delo delavcev v računovodstvu,
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– priprava internih aktov, ki se nanašajo
na poslovanje finančno-računovodske
službe,
– priprava finančno – računovodskih poročil, analiz, informacij in drugih gradiv,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika ali sekretarja sodišča.
Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu:
– višji svetovalec v pravosodju III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri (VII. stopnja izobrazbe),
– 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– znanje svetovnega jezika,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz sodnega reda, če ga je kandidat opravil,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica.
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.
V skladu s 203. členom Sodnega reda
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega
reda pod pogojem, da v roku enega leta po
sprejemu na delo pred komisijo Ministrstva
za pravosodje, opravijo izpit iz poznavanj
določil sodnega reda.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: Okrožno sodišča v
Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, kadrovska služba.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Tamari Komac, Svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
tel. 05/335-16-76.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Ob-27796/06
Višji referent v Referatu za neposredna plačila – površine, Oddelek za neposredna plačila, Sektor za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: višji referent I, višji
referent II in višji referent III.
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Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba kmetijske,
družboslovne ali ekonomske smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Naloge:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na izvajanje ukrepov s področja neposrednih plačil v kmetijstvu (kmetijske subven
cije).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezik;
– 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
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopija delovne knjižice;
– potrdilo o nekaznovanosti ali 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;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega
razmerja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, z označbo »javni natečaj številka
122-27/2006« ali na elektronski naslov: Dunja.Pejic@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60

dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan
sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar
Podgoršek, tel. 01/478-92-62.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 1101-41/2006/1
Ob-27797/06
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; v
nadaljevanju: Uredba) objavlja minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr.
Jure Zupan javni natečaj za zaposlitev na
delovnem mestu
višji svetovalec v Direktoratu za znanost in visoko šolstvo, Sektorju za visoko šolstvo.
1. Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo delo na tem delovnem mestu
opravljal v najnižjem nazivu.
2. Delovno razmerje bo za navedeno delovno mesto 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 družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj za
visoko strokovno izobrazbo in tri leta in štiri
mesece za univerzitetno izobrazbo;
– 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
z dobrim pisnim in ustnim izražanjem.
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;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu (državni izpit iz javne
uprave);
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu.
Okvirna vsebina dela:
– sodelovanje z visokošolskimi zavodi in
spodbujanje k samoevalvaciji;
– organiziranje usposabljanja evalvacijskih in samoevalvacijskih skupin;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot ter sodelovanja z drugimi organi;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
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 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 označbo »Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta št.
143, višji svetovalec v Direktoratu za znanost in visoko šolstvo, Sektorju za visoko
šolstvo«.
Na podlagi 24. člena Uredbe, se 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 razpisanem delovnem mestu dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-46-79 pri Jožici Kramar.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo
Št. 1101-42/2006/1
Ob-27798/06
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; v nadaljevanju:
Uredba), objavlja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan
javni natečaj za zaposlitev na prosto delovno mesto:
vodja sektorja za znanost (m/ž) v Direktoratu za znanost in visoko šolstvo.
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1. Delovno mesto vodja sektorja 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, družboslovne ali
naravoslovne 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:
– z dobrim poznavanjem strokovne problematike na področju nacionalne raziskovalne politike;
– z dobrim poznavanjem nacionalnega
raziskovalnega sistema;
– z dobrim poznavanjem delovanja institucij EU s področja dela;
– z dobrim znanjem angleškega in drugega svetovnega 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 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.
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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. 30, vodja sektorja za
znanost v Direktoratu za znanost in visoko
šolstvo«.
Na podlagi 24. člena Uredbe, se 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. ure na tel.
01/478-46-96.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo
Ob-27941/06
Na podlagi prvega odstavka 56. člena
in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02, 110/2002-ZTD-B, 2/04-ZDSS-1,
23/05, 62/05 – odločba US, 75/05 – odločba
US in 113/05), Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, Postojna, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
referent v uradu župana Občine Postojna.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivu referent III, referent II
in referent I. Izbrani kandidat bo imenovan
v naziv referent III. Uradnik bo naloge opravljal na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji:
– srednja strokovna izobrazba (ekonomska, gimnazijski maturant, druga ustrezna),
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(če izbrani kandidat izpita nima, ga mora
opraviti roku 6 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja),
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje osnovnih računalniških apli
kacij.
Okvirna vsebina dela: vodenje evidenc
in priprava informacij na njihovi podlagi, izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na
prvi stopnji, opravljanje enostavnih upravnih
nalog, izvajanje arhivske depojske službe.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
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odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (če ga imajo opravljenega);
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka če ga imajo opravljenega);
– 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;
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Dokazila o nekaznovanju bo izbrani kandidat predložil po zaključenem postopku izbire.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj«, z navedbo
delovnega mesta. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 15 dni po izbiri.
Dodatne informacije: Brigita Kidrič, tel.
05/728-07-53.
Občina Postojna
Ob-27966/06
Skladno s 33. členom Statuta Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake,
Svet doma razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Doma starejših
občanov Izlake.
Za direktorja/direktorico Doma je lahko
imenovan(a), kdor poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04 –ZSV-UPB1) in najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– višja izobrazba ustrezne smeri v skladu
s 57. členom ZSV in najmanj 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– strokovni izpit po ZSV.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi
priložiti vizijo razvoja Doma. Mandat traja
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom naj kandidati(tke)
pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Dom starejših občanov Polde
Eberl Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake z oznako: »Za razpisno komisijo« in s pripisom
»Ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših občanov
Polde Eberl Jamski Izlake
Su 20/2006-10
Ob-27967/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
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višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) 6 prostih delovnih mest za
nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.

Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (Za javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 1100-70/2006-01072-06

Ob-27968/06

V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS
na Generalnem davčnem uradu
višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
davčni postopek.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni/-a diplomirani/-a pravnik/-ca,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a svetovalec/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Opis nalog:
– sodelovanje oziroma oblikovanje sistemskih rešitev, metodologij in delovnih
postopkov za izvajanje davčnih in drugih
predpisov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
poročil, gradiv,
– spremljanje in analiziranje učinkov izvajanja metodologij in delovnih postopkov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje uslužbencev.
na Davčnem uradu Koper
vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka
v referatu za samostojne podjetnike.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji/-a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Opis nalog:
– vodenje referata,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
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– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovno mesto pod
zap. št. 2.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o osnovni ravni znanja tujega
jezika (za delovno mesto pod zap. št. 1),
– potrdilo o višji ravni znanja jezika narodne skupnosti (za delovno mesto pod zap.
št. 2).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto opravljalo:
– pod št. 1: DURS, GDU, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Koper, Ferrarska
cesta 30, 6000 Koper.
Na ovojnico pripišite »Za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marina Vodopivec, tel.
01/478-29-18,
– pod št. 2: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-80-41.
Davčna uprava RS
Št. 39
Ob-27969/06
Svet zavoda Osnovne šole Lesično, Lesično 5b, 3261 Lesično, razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje po Zakonu
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
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braževanja (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 2. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Lesično, Lesično 5b, 3261
Lesično, s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Lesično
Št. 110-74/2006
Ob-27970/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 23/06-UPB2) Občina
Bohinj objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji svetovalec za varstvo okolja in
urejanje prostora ter za javno gospodarsko infrastrukturo.
Delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba smer: arhitektura ali gradbeništvo,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje računalnika in poznavanje
programov Word, Excel.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenija,
– fotokopijo delovne knjižnice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev; (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitev v vlogi, dokazil referenc
ter osebnih razgovorov.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo
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opravljali na Občini Bohinj, Triglavska cesta
35, Bohinjska Bistrica.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Bohinj,
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave z dokazili pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« in navedbo
delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 04/577-01-14
pri Jožici Hribar.
Občina Bohinj
Ob-27989/06
Svet Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, Šmihelska
cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi 16. člena
Odloka o ustanovitvi JZ TKŠM razpisuje delovno mesto:
direktorja/direktorice.
Kandidat za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba družboslovne, humanistične, organizacijske ali
ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega in enega
svetovnega jezika.
Kandidat mora predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, življenjepisom ter programom dela
in razvoja zavoda, pošljite najkasneje v 15.
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet JZ
TKŠM, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z
oznako: »Prijava za razpis direktorja/ice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Javnega zavoda za turizem,
kulturo, šport in mladino Mozirje
Ob-28017/06
Na osnovi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v LTO Bohinj št. 102-02-17/2001 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
LTO Bohinj z dne 22. 11. 2005, LTO Bohinj
razpisuje prosto delovno mesto:
administrator V.
Kandidati/ke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednja šola,
– znanje uporabe računalnika in programov word, excel,
– znanje enega tujega jezika (angleški,
nemški).
Opis del in nalog:
– urejevanje poslovne dokumentacije,
– vodenje blagajne,
– priprava osnovnih dokumentov za knjiženje,
– obračunavanje potnih nalogov,
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– opravljanje turistično informacijske dejavnosti v TIC-u,
– zbiranje statističnih podatkov,
– priprava materialov za tiskovne konference,
– pomoč pri posameznih projektih.
K prijavi morajo kandidati/ke priložiti fotokopije:
– potrdilo o zaključeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– delovne knjižice,
– eventualna potrdila o dodatnih usposabljanjih.
Kolikor kandidat nima zaključene zahtevane izobrazbe, mora priložiti potrdilo o
trenutnem šolanju z ustrezne institucije, s
katerim pridobiva potrebno izobrazbo.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite na naslov: LTO
Bohinj, Triglavska c. 30, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom 'za razpis', v osmih dneh
od objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
osmih dneh po odločitvi o izbiri.
LTO Bohinj
Št. 009/2006
Ob-28031/06
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija
(Ur. l. RS, št. 110/05 in 13/06) in 35. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
8/96) Svet zavoda Mladinski center Litija
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
Mladinski center Litija.
Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
imenovan/a kandidat/kandidatka, ki mora
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s področja družboslovnih ved ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske,
pravne, pedagoške ali organizacijske smeri
in opravljen strokovni izpit,
– da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
področju dela z mladimi,
– da obvlada slovenski jezik in izkazuje
znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika,
– da ima smisel za skupinsko delo, delo
s strankami, ustrezne komunikativne sposobnosti ter ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat direktorja/direktorice javnega zavoda traja štiri leta.
Nastop dela: 1. 3. 2007.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanje poklicne kariere, programom dela
in razvoja zavoda za naslednje mandatno
obdobje naj kandidati/kandidatke v zaprti
kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa
na naslov: Javni zavod Mladinski center
Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija, s
pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis
direktorja MC Litija«.
Kandidati/kandidatke bodo obveščeni/obveščene v zakonitem roku.
Več informacij prejmete na tel.
01/898-01-19 ali 051/443-410 ali na elektronskem naslovu: mc.litija@siol.net.
Svet zavoda Mladinski center Litija
Su 0106/06
Ob-28053/06
Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja
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javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka (vodja sprejemne pisarne) eno prosto delovno mesto za nedoločen
čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec
III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000
Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Kopru
Št. 136/2006
Ob-28205/06
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, objavlja delovno mesto
vodje finančno računovodske službe.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– VII stopnja strokovne izobrazbe ekonomske smeri,
– 7 let delovnih izkušenj na področju financ in računovodstva,
– poznavanje predpisov s področja javnih financ in računovodstva,

– aktivno znanje angleškega jezika,
– organizacijske sposobnosti in samostojnost pri delu,
– poznavanje računalniških orodij (program Excel, Word for Windows,
– sposobnost komuniciranja s strankami,
– sposobnost teamskega dela.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjeno fotokopijo diplome) in potrdilo o aktivnem
znanju jezika,
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdila iz zadnjih dveh alinej te točke
lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo izkušnje na področju financ
in računovodstva v javnih zavodih in agencijah.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
3-mesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev ter opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v roku 15
dni od dneva objave tega javnega razpisa
na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, kadrovska služba, z oznako: »Ne
odpiraj – za razpis – vodja finančno računovodske službe«.
Upoštevali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po izbiri.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Mariji Šterbenc, vodji
splošno kadrovske službe JAPTI, na tel.
01/589-18-71.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 110-282/2006
Ob-28206/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 71.a člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bosta takoj
po izvolitvi dodeljena na delo na Upravni
oddelek Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije za čas treh let.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-285/2006
Ob-28207/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
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o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šentjurju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-28020/06
Na podlagi 18. člena Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02,
92/03, 129/03 in 11/04) Ministrstvo za promet objavlja
seznam
kritičnih dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu:
1. Belorusija:
– 112/01 – univerzalna,
– 112/09 – bilateralno/tranzitna,
– 112/11– prevoz za tretje države.
2. CEMT dovolilnice
– vse vrste CEMT dovolilnic.
Navedene dovolilnice veljajo za kritične
do objave novega seznama kritičnih dovolilnic.
Ministrstvo za promet
Št. 110-282/2006
Ob-28209/06
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/2006 – uradno prečiščeno besedilo),
Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav
za dodelitev enega okrožnega sodnika na
Upravni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je
3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 493/06
Ob-27959/06
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) določa in objavlja
datum nastopa poslovanja notarja.
9. 10. 2006 začne s poslovanjem notarka Marija Murnik, v Kranju, Cesta Staneta
Žagarja 37.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-27730/06
V skladu z 11. členom Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (Ur. l. RS, št.
83/02 in 87/05) pripravljamo program izdaje priložnostnih poštnih znamk za leto
2009.
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Pričakujemo izvirne, zanimive in aktualne predloge za motive, predvsem s področja
naravne in kulturne dediščine, tehnike, športa, umetnosti, zgodovine, itd.
Predloge pošljite do 28. februarja 2007
na naslov: Pošta Slovenije d.o.o., Sektor za
trženje, »Znamke 2009«, 2500 Maribor.
Program izdaje priložnostnih poštnih
znamk 2009 bo na voljo na vseh poštah
predvidoma v začetku leta 2008.
Predlagateljev ne bomo pisno obveščali
o uvrstitvi predlogov v program. Predlogov
ne bomo honorirali. Morebitnega slikovnega
oziroma drugega gradiva ne bomo vračali.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 361-001/2003
Ob-27428/06
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji z dne 1. 12. 2003 in na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
matična številka 5984246, SI 18369529, tel.
01/89-62-770, faks 01/89-62-773.
2. Predmet prodaje
Enosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe Brodarska ulica 10
v Litiji, neto tlorisne površine 37,45 m2, na
parc. št. 127/11, vpisano v podvložek 1609/5
k.o. Litija, po izhodiščni ceni 9,200.000 SIT
kar znaša 38.390,92 EUR v tolarski protivrednosti po informativnem preračunu po
centralnem paritetnem tečaju 239,640 SIT
= 1 EUR. Poročilo o vrednotenju je bilo sestavljeno v juliju 2006 na podlagi vrednotenja sodno zapriseženega cenilca gradbene
stroke.
Stanovanje, ki je predmet prodaje je oddano v najem, torej je zasedeno. Najemnica
stanovanja ima sklenjeno najemno pogodbo
za nedoločen čas. V primeru prodaje stanovanja ji gredo pravice po 107. in 177. členu
veljavnega stanovanjskega zakona.
3. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
a) Prodajalec je vezan na ponudbo 30
dni od poteka roka za oddajo ponudbe.
b) Stanovanje je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti ali za stvarne
ali pravne napake.
c) Vsa nadaljnja pravna razmerja bo najugodnejši ponudnik – kupec urejal s sedanjim najemnikom stanovanja.
d) Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu
ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik
– kupec mora plačati tudi vse druge dajatve in stroške kot so: strošek cenitve stanovanja, sestava kupoprodajne pogodbe,
notarski stroški, strošek vknjižbe lastninske
pravice v zemljiško knjigo, takse).
e) Najugodnejši ponudnik – kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe v preje navedenem roku se šteje,
da je odstopil od sklenitve pravnega posla
in vplačana varščina zapade v korist Občine
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Šmartno pri Litiji. Notarski zapis kupoprodajne pogodbe mora biti opravljen najkasneje
v desetih dneh po izdaji sklepa o prodaji
najugodnejšemu ponudniku.
f) Najugodnejši ponudnik – kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri
Litiji, številka TRR: 01394-0100000193 pri
Banki Slovenije, pri čemer se položeno
jamstvo za resnost ponudbe všteje v kupnino. Dokončno plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
g) Če najugodnejši ponudnik – kupec v
roku, ki je določen v točki 5 ne sklene kupoprodajne pogodbe, oziroma odstopi od
pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je
določen v točki 6., ima prodajalec pravico
odstopiti od sklenitve pogodbe, oziroma
razdreti že sklenjeno pogodbe brez dodatnega roka za izpolnitev. V obeh navedenih primerih iz prejšnjega stavka, prodajalec zadrži vplačano jamstvo za resnost
ponudbe.
h) Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za stanovanje in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne
ponudbe.
i) Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stanovanj s soglasjem župana
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja:
a) Pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji in, ki
resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
jamstva za resnost ponudbe v višini 5% od
izhodiščne cene.
b) Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
c) Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo
stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna številka, številka stanovanja
in etaža, ponujena cena). Ponudnik mora
ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti celotno številko transakcijskega računa za primer vračila plačanega
jamstva za resnost ponudbe (ime banke,
številka banke),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za
fizične osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– identifikacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali, če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
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5. Postopek:
a) Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti in pravilno
označeni kuverti do vključno ponedeljka dne
23. 10. 2006 do 10. ure na naslov: Javno
podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta
15. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj!
Ponudba za nakup stanovanja«. Odpiranje
zbranih ponudb bo dne 23. 10. 2006 z začetkom ob 12. uri na sedežu Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15.
b) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
c) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb.
Če bosta za stanovanje prispeli dve ali
več ponudb in če bo med temi tudi ponudba sedanje najemnice stanovanja, Občine
Litija ali Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, bo imela prednost pri nakupu stanovanja sedanja najemnica stanovanja, Občina Litija in Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, ne glede na višjo ponujeno ceno
drugih ponudnikov.
V primeru, da sedanji najemnik stanovanja, Občina Litija ali Stanovanjski sklad
Republike Slovenije ne bodo predložili ponudbe, bo prodajalec ponudnike, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina
ponujene kupne ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev) pozval k dopolnitvi ponudbe in
bo nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo stanovanja, ogledom stanovanja, pregledom cenitvenega poročila in obrazce izjav,
zainteresirani ponudniki dobijo na Javnem
Podjetju Komunalno stanovanjskem podjetju Litija d.o.o., Litija, Ponoviška cesta 15,
tel. 01/890-00-13, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 65-11/2004
Ob-27448/06
Na podlagi sklepa župana Mestne občine Nova Gorica št. 65-11/2004 z dne 21. 9.
2006 in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
objavljamo
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
A) Predmet prodaje:
Večnamenski skladiščni šotor Aluflex s
sistemom ogrevanja in razsvetljave, dimenzij 17,5 m x 35 m (površina 612,5 m2, višina
v slemenu 6,75 m, stranska višina 4,40 m,
proizvajalca Haltec. Šotor sestavlja:
– konstrukcija iz aluminija,
– vroče cinkani jekleni vezni in nosilni
elementi,
– stranice in streha iz visoko kvalitetne
ognjevarne PVC ponjave,
– vhodna vrata iz visoko kvalitetne ognjevarne PVC ponjave,
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– streha iz PVC ponjave = bele barve,
stranice iz PVC = bele barve.
Izklicna cena je 7,100.000 SIT za šotor
in 2,000.000 SIT za sistem ogrevanja in
razsvetljave.
B) Pogoji prodaje:
1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
2. Premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javnega odpiranja ponudb in plačati kupnino v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe pri čemer
je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina
pogodbe.
5. Šotor se lahko proda tudi ločeno brez
sistema ogrevanja in razsvetljave.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek, naslov EMŠO, DŠ, potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– naziv in sedež, DŠ, matično številko
in izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne.
7. Prodajalec lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti ustavi začeti
postopek prodaje premičnine do sklenitve
pravnega posla brez navedbe razloga oziroma se odloči, da ne izbere nobenega od
prijavljenih ponudnikov.
8. Merilo pri izboru najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni od javnega odpiranja
ponudb.
10. Vse informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko dobite v stavbi Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 29/III), na tel.
05/33-50-353 ali 041/781-717.
11. Pisne ponudbe morajo biti predložene najkasneje do 17. 10. 2006 do 12. ure
v zaprti kuverti z oznako »Punudba - šotor
– Ne odpiraj« na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica
(Glavna pisarna).
C) Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek dne 17. 10. 2006 ob 13. uri v zeleni
dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje), Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 032-01/06-8
Ob-27603/06
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi – uradno prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 100/05) in 14. člena Statuta
Občine Razkrižje (Ur. l. RS, št. 12/99, 2/01,
38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje
na seji dne 26. septembra 2006 sprejel naslednji sklep, s katerim se podaljša rok za
zbiranje prijav za nerazdeljene parcele v
stanovanjski coni Gibina do končne razdelitve parcel pod pogoji in merili ter pisnimi
prijavami z dokazili iz razpisa »Javno zbiranje ponudb za oddajo stavbnih zemljišč v
stanovanjski coni Gibina v Občini Razkrižje«
(Ur. l. RS, št. 23/06 z dne 3. 3. 2006, stran
1640 in 1641 – razglasni del). Obrazec prijave in besedilo razpisa je na spletni strani
občine www.razkrizje.si.
Občina Razkrižje

Ob-27795/06
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno vabilo
za nakup stanovanja v lasti Občine Tržič
(javna ponudba)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: trisobno stanovanje skupne koristne površine 80 m2, ki
je locirano v pritličju večstanovanjske stavbe
na naslovu Cankarjeva cesta 2, 4290 Tržič,
ki stoji na parc. št. 552/5 k.o. Tržič; navedeno trisobno stanovanje je zasedeno z najemnikom in je v zemljiški knjigi že vpisano kot
etažna lastnina.
3. Najemnik stanovanja iz 2. točke ima v
postopku javne ponudbe pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
5. Izhodiščna (izklicna) cena trisobnega
stanovanja iz 2. točke: 13,735.685,52 SIT.
Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje nobenih davščin.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba za trisobno
stanovanje iz 2. točke bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da
bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno, bo komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič pozvala vse enako uspešne ponudnike naj
pisno in v določenem roku ponudijo višjo
ceno od že ponujene, in sicer tolikokrat
dokler ne bo dobila ponudnika, ki bo ponudil višjo ceno od ostalih enako uspešnih
ponudnikov.
7. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačana kavcija se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni
pogodbi.
8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe.
9. Nakup na podlagi tega javnega vabila
k nakupu se prične po poteku najmanj 15
dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
vabilo k nakupu velja do 6. 11. 2006 do 11.
ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 6. 11.
2006 do 11. ure po pošti oziroma morajo biti
do tega roka vročene osebno na naslov:
Občina Tržič, tajništvo občine, Trg svobode
18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Ponudba za nakup
stanovanja na naslovu Cankarjeva cesta 2,
Tržič – Ne odpiraj''.
10. Ponudniki so dolžni do 6. 11. 2006
do 11. ure plačati kavcijo v višini 10% od
izhodiščne cene za trisobno stanovanje, ki
je predmet tega javnega vabila k nakupu
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(javne ponudbe). Plačilo kavcije pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki
je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo ''Kavcija za
stanovanje Cankarjeva cesta 2, Tržič''.
11. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v ponedeljek,
dne 6. 11. 2006 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
1. nadstropje.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
13. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni,
in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb.
14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji pri javni uslužbenki, zadolženi za stanovanjske zadeve v Občini
Tržič, Andreji Meglič, tel. 04/597-15-28 in
si ogledajo stanovanje iz 2. točke.
15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem
župana Občine Tržič postopek ustavi do
sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov.
16. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: Trisobno stanovanje iz 2. točke
lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje
dokumente v izvirniku, razen če je izrecno
določeno, da lahko predložijo fotokopijo, ki
je notarsko overjena:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik potrdila o državljanstvu Republike Slovenije (za fizične osebe),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti
zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu kavcije,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje te javne ponudbe.
Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič pri
izbiri ne bo upoštevala.
17. Stroške davčne overitve prodajne
pogodbe nosi prodajalec, stroške notarske
overitve prodajne pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila pa kupec.
18. Izročitev predmeta prodaje iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 8
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
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so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži
njegovo kavcijo.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
21. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Občine Tržič
www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-27990/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
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 Mestnega sveta Mestne občine
Ptuj sprejetega na seji, dne 25. maja 2006
in 25. septembra 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 1788 odprto skladišče v izmeri 4569 m2, parc. št. 1786 dvorišče v izmeri 493 m2 in poslovna stavba v izmeri
207 m2, obe vpisani pri vl. št. 1005, k.o. Ptuj
in parc. št. 1785, dvorišče v izmeri 466 m2
in gospodarsko poslopje v izmeri 250 m2,
vpisana pri vl. št. 1004, k.o. Ptuj.
Nepremičnine se nahajajo v poselitvenem območju P11-P2/1 Parkirišče pri mostu, ki je namenjeno parkirišču in poslovni
dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
107,568.405 SIT (brez DDV).
b) parc. št. 1805/1 travnik v izmeri 2722 m2, parc.št. 1808/1 vrt v izmeri 3438 m2, parc. št. 1809 pašnik v izmeri
3577 m2, parc. št. 1810 vrt v izmeri 467 m2,
parc. št. 1806 pot v izmeri 426 m2, parc. št.
1807 pašnik v izmeri 188 m2, parc. št. 1811/1
njiva v izmeri 3330 m2 in parc. št. 1808/2 pašnik v izmeri 992 m2, vse vpisane pri vl. št.
1818, k.o. Ptuj.
Navedene nepremičnine se nahajajo v
poselitvenem območju P11-P2/2 Petovia, ki
je namenjeno večnamenski dvorani in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
272,111.220 SIT (brez DDV).
c) parc. št. 383/27 travnik v izmeri
948 m2, vpisana pri vl. št. 2829, k.o. Ptuj.
Navedena nepremičnina se v celoti nahaja v poselitvenem območju P11-S10 Ob
Osojnikovi cesti, ki je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
7,951.255 SIT (brez DDV).
d) parc. št. 428/11 travnik v izmero
342 m2 in njiva v izmeri 1185 m2, vpisana
pri vl. št. 342, k.o. Ptuj.
Nepremičnina se v celoti nahaja v poselitvenem območju P11-O1 Rogoznica – Obrtna cona, ki je namenjena poslovni dejavnosti – obrtni coni.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
9,148.257 SIT (brez DDV).
e) parc. št. 485/28 cesta v izmeri 435 m2
in parc. št. 485/7 travnik v izmeri 43 m2, obe
vpisani pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
Nepremičnini se v celoti nahajata v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska
cona – sever, ki je namenjeno industriji.
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Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
3,436.437 SIT (brez DDV).
f) parc. št. 486/36 travnik v izmeri 888 m2,
vpisana pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
Nepremičnina se v celoti nahaja v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska cona
– sever, ki je namenjeno industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
5,320.008 SIT (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki
za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 20. oktobra 2006, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne
občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Ptuj, dne 24. oktobra 2006, ob 13.
uri, v sobi št. 54/3 na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infra-
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strukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj
Št. 137/06
Ob-27991/06
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepov Občinskega sveta Občine Moravče, sprejetih na
40. redni seji dne 21. 9. 2006, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
2. Predmet javne ponudbe
Predmet javne ponudbe je prodaja šestih
stanovanj in sicer:
a) stanovanja št. 1 na naslovu Krašce
2, v skupni izmeri: 37,35 m2, ki obsega
predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, sobo
in kopalnico z WC. Stanovanjska stavba je
vpisana v zemljiški knjigi (k.o. Krašce, vložek št. 394, parc. št. 124/1 in sicer stanovanjska stavba 180 m2, dvorišče 381 m2).
Stanovanje je zasedeno z najemniki in je
v lasti Občine Moravče. Etažna lastnina še
ni izvedena.
b) stanovanja št. 3 na naslovu Krašce
2, v skupni izmeri: 39,35 m2, ki obsega
predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, sobo
in kopalnico z WC. Stanovanjska stavba je
vpisana v zemljiški knjigi (k.o. Krašce, vložek št. 394, parc. št. 124/1 in sicer stanovanjska stavba 180 m2, dvorišče 381 m2).
Stanovanje je zasedeno z najemniki in je
v lasti Občine Moravče. Etažna lastnina še
ni izvedena.
c) stanovanja št. 10 na naslovu Trg
svobode 4, v skupni izmeri: 52,90 m2, ki
obsega predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, sobo in kopalnico z WC. Stanovanju
pripada tudi ustrezna kletna shramba. Stanovanjska stavba je vpisana v zemljiški
knjigi (k.o. Moravče, vložek št. 7, parc. št.
27 in sicer stanovanjska stavba 753 m2).
Stanovanje je zasedeno z najemniki in je
v lasti Občine Moravče. Etažna lastnina še
ni izvedena.
d) stanovanja št. 16 na naslovu Trg
svobode 4, v skupni izmeri: 53,35 m2, ki
obsega predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, sobo in kopalnico z WC. Stanovanju
pripada tudi ustrezna kletna shramba. Stanovanjska stavba je vpisana v zemljiški
knjigi (k.o. Moravče, vložek št. 7, parc. št.
27 in sicer stanovanjska stavba 753 m2).
Stanovanje je zasedeno z najemniki in je
v lasti Občine Moravče. Etažna lastnina še
ni izvedena.
e) stanovanja št. 7 na naslovu Vegova 1, v
skupni izmeri: 42,57 m2, ki obsega predsobo,
kuhinjo z jedilnim kotom, sobo in kopalnico z
WC. Stanovanju pripada tudi ustrezna kletna
shramba. Stanovanjska stavba ni vpisana v
zemljiški knjigi. Stanovanje je zasedeno z
najemniki in je v lasti Občine Moravče.
f) stanovanja št. 5 na naslovu Vegova 1,
v skupni izmeri: 70,50 m2, ki obsega predsobo, kuhinjo z jedilnim kotom, 3 sobe, kopalnico z WC in 2 balkona. Stanovanju pripada
tudi ustrezna kletna shramba. Stanovanjska
stavba ni vpisana v zemljiški knjigi. Stanovanje je nezasedeno in je v lasti Občine
Moravče.
3. Cena
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Najnižja možna ponujena cena stanovanj, ki so predmet prodaje, je:
a) za stanovanje št. 1 na naslovu Krašce
2, Moravče, 5,558.540 SIT,
b) za stanovanje št. 3 na naslovu Krašce
2, Moravče, 6,097.820 SIT,
c) za stanovanje št. 10 na naslovu Trg
svobode 4, Moravče, 6,479.163 SIT,
d) za stanovanje št. 16 na naslovu Trg
svobode 4, Moravče, 6,124.098 SIT,
e) za stanovanje št. 7 na naslovu Vegova
1, Moravče, 8,140.045 SIT,
f) za stanovanje št. 5 na naslovu Vegova
1, Moravče, 16,775.157 SIT.
4. Ponudbe
Ponudba je zavezujoča in dokončna. Posredovana mora biti na podlagi dokumentacije, ki jo zainteresirani ponudniki dvignejo
na Občini Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, pri Nuški Jerman Ben Amor, v času
uradnih ur, najkasneje do 30. 10. 2006. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije.
Ponudba mora biti veljavna do 15. 12. 2006.
5. Vsebina ponudbe
Poleg vsebine dokumentacije so sestavni deli ponudbe tudi:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravno osebo ali priglasitveni
list za samostojne podjetnike, star največ
3 mesece;
– plačilo varščine za nepremičnino v višini 300.000 SIT ter potrdilo o plačilu;
– brezpogojno podpisana prodajna pogodba, ki je priložena k dokumentaciji.
6. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do 6. 11. 2006 do 12. ure. Popolne
ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo
v glavni pisarni Občine Moravče ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Moravče,
Trg svobode 4, 1251 Moravče s pripisom:
Prodaja stvarnega premoženja – stanovanja
(pripis številke stanovanja) – javna ponudba
– Ne odpiraj!
Odpiranje ponudb bo 7. 11. 2006 ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Moravče, Vegova
7, Moravče. Upoštevane bodo podpisane
pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in druge navedene pogoje in bodo
pravočasno prispele v zaprti in pravilno
označeni kuverti.
7. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko
ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.
8. Informacije
Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni
na Občini Moravče, Pravna služba, tel.
01/723-10-44. Ogled nepremičnine je možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Moravče

Predmet prodaje:
Terjatve stečajnega dolžnika do Internacional Dunav sistem, A.D., Skadarska 49,
11000 Beograd, Srbija v znesku 153.486,81
EUR (od navedene terjatve je sporno
102.134,74 EUR) in do Rad Projekt, d.o.o.,
Ulica IV jul b.b. (Center ERA), 81000 Podgorica, Črna Gora, v znesku 19.713,13 EUR
(od navedene terjatve je sporno 2.610,13
EUR), vse skupaj kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v višini
10% od cene (tolarske protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila),
ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega
dolžnika 06000 – 0960052367 najkasneje do
izteka roka za pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– Jereb, Trgovina – inženiring – sistem,
d.o.o., Celje, v stečaju, ni zavezan k sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v
petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
Pošiljanje ponudb:
– pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v
zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova
ulica 22, 3000 Celje z oznako “Ponudba za
odkup – opr. št. St 35/2005 – Ne Odpiraj”.
Jereb, d.o.o., Celje, v stečaju

Ob-27445/06
Jereb, d.o.o., Celje, v stečaju objavlja

Ob-27446/06
Hoko Interieri, d.o.o., Velenje, v stečaju,
objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatev stečajnega dolžnika
Jereb, Trgovina – inženiring – sistem,
d.o.o., Celje, v stečaju, Obrtniška ulica
5, 3202 Ljubečna.

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatev stečajnega dolžnika
Hoko Interieri, Proizvodnja in storitve,
d.o.o., v stečaju, Koroška cesta 54, 3320
Velenje
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Predmet prodaje: terjatve stečajnega
dolžnika do Vegrad Inde, d.o.o., Cesta Simona Blatnika 5, 3320 Velenje, v znesku
113.256 SIT in do Ivana Kosjerine, Goriška
42, 3320 Velenje, v znesku 550.847,74
SIT, vse skupaj kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna oseba. Fizična oseba mora ponudbi
priložiti fotokopijo osebnega dokumenta,
na podlagi katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna oseba mora priložiti sklep o
registraciji ter pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo
ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme
biti daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine
v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000
– 0936075131 najkasneje do izteka roka
za pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev
neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina
v korist stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– Hoko Interieri, Proizvodnja in storitve,
d.o.o., v stečaju, ni zavezan k sprejetju
prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v
petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po objavi tega oglasa
v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, 3000
Celje, z oznako “ponudba za odkup – opr.
št. St 46/2003 – Ne odpiraj”.
Hoko Interieri, d.o.o., Velenje, v
stečaju
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Predmet prodaje: terjatev stečajnega
dolžnika do Bojan Žnidaršič, s.p., Avtoprevozništvo in posredništvo, Šlandrov trg 3,
3310 Žalec, v znesku 177.215,24 SIT.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine
v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000
– 0954731238 najkasneje do izteka roka za
pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– A & C Marketing, Podjetje za trgovsko
posredovanje, nakup in prodaja blaga ter
gospodarsko svetovanje, d.o.o., v stečaju, ni
zavezan k sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v
petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici
v osmih dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno sodišče
v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje,
z oznako “Ponudba za odkup – opr. št. St
2/2005 – Ne odpiraj”.
A & C Marketing, d.o.o., Žalec, v stečaju

A & C Marketing, d.o.o., Žalec, v stečaju, objavlja

Evidenca statutov
sindikatov

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatev stečajnega
dolžnika A & C Marketing, Podjetje
za trgovsko posredovanje, nakup
in prodaja blaga ter gospodarsko
svetovanje, d.o.o., v stečaju, Šlandrov
trg 3, 3310 Žalec

Št. 101-17/2006-3
Ob-27594/06
Statut Sindikata železničarjev Slovenije, Sindikalne enote železniško gradbeno podjetje, Trg OF 5a, Ljubljana, ki je v
hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Center na podlagi odločbe št. 028-6/2001 z

Ob-27447/06
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dne 1. 8. 2001 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 270
z dnem 1. 8. 2001, se z dnem 27. 9. 2006
izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-98/2006-4
Ob-27793/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
27. 9. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Pfizer Consumer Health Products Company, Walton Oaks, Dorking Road, Walton on the Hill, Surrey KT20 7NS, Velika
Britanija, in Glaxo Group Limited, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, Velika Britanija, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
dela premoženja družbe Glaxo s strani družbe Pfizer na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu, kar pomeni koncentracijo podjetij v
smislu določila druge alinee 2. odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-27566/06
Samostojni podjetnik Milan Badovinac s
firmo Gostinstvo Badovinac, Milan Badovinac s.p., Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, na
podlagi 670. člena, v povezavi s 75. členom
Zakona o gospodarskih družbah objavljam,
da nameravam opraviti prenos podjetja samostojnega podjetnika na novo kapitalsko
družbo z nameravano firmo Gostinstvo Badovinac d.o.o., predvidoma s 3. 1. 2007.
Ob-28032/06
Direktor družbe J – Rupert & Co., d.o.o.,
Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana, na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 25. 9. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, predložen Oddelitveni načrt družbe J – Rupert & Co., d.o.o.,
Ljubljana.
2. Na sedežu družbe J – Rupert & Co.,
d.o.o., Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 14,
1000 Ljubljana, je mesec dni od objave tega
obvestila v času med 8. in 12. uro na vpogled Oddelitveni načrt družbe J – Rupert &
Co., d.o.o., Ljubljana.
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3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan, brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
J – Rupert & Co., d.o.o., Ljubljana
Janez Rupert st., direktor

Sklici skupščin
Ob-28124/06
Preklic
Uprava družbe Kruh-Pecivo d.d., Ulica
Jožice Flander 2, 2000 Maribor, preklicuje
skupščino, sklicano za v torek, dne 24. oktobra 2006, ki je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006.
Kruh-Pecivo d.d.
predsednica uprave
Terezija Hlade
članica uprave
Irena Kurent
Ob-28125/06
Na podlagi 36. točke statuta družbe
Kruh-Pecivo d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
XIII. redno skupščino
delniške družbe Kruh-Pecivo d.d.,
ki bo v sredo, dne 8. novembra 2006,
v prostorih sejne sobe na sedežu uprave
družbe, Ulica Jožice Flander 2, 2000 Maribor, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave in nadzornega sveta se za
predsednico skupščine izvoli Neveno Teo
Gorjup in verifikacijska komisija v sestavi
Igor Škrinjar kot predsednik ter Valerija Pirnat in Tinka Črnko kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen.
2. Predlog glavnega delničarja družbe
Kruh-Pecivo d.d. za izključite manjšinskih
delničarjev iz družbe.
Glavni delničar družbe Kruh-Pecivo d.d.,
Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, družba Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je imetnik
639.601 delnic družbe Kruh-Pecivo d.d., Ul.
Jožice Flander 2, 2000 Maribor, kar predstavlja 97,79% osnovnega kapitala družbe,
skladno z določili 384., 385. in 386. člena
ZGD predlaga skupščini sprejem naslednjih
sklepov:
Predlog sklepa št 2.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je
imetnik 639.601 delnic družbe Kruh-Pecivo
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
kar predstavlja 97,79% osnovnega kapitala
družbe sklenila, da se 14.439 delnic preostalih manjšinskih delničarjev prenese na
glavnega delničarja družbo Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana za plačilo denarne odpravnine, ki
jo bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za prenesene delnice skladno s tem sklepom je
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določena skladno z določili 385. člena ZGD
in znaša 1.096 SIT za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o
prenosu delnic v register in upoštevajoč
število delnic, ki posameznemu delničarju
pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v
delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine družbe Kruh-Pecivo d.d., Ul. Jožice
Flander 2, 2000 Maribor upravi družbe skladno z določili drugega odstavka 385. člena
ZGD-1 predložil izjavo banke Nova KBM
d.d. s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa
o prenosu delnic v register, manjšinskim
delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne
odpravnine sta priložena gradivu za sklic
skupščine in predstavljajo sestavni del tega
sklepa.
Predlog sklepa št 2.2: skupščina pooblašča upravo družbe, da v skladu z določili
387. člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti za prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe Kruh-Pecivo
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor
in ki so vpisani v delniško knjigo družbe tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
1. točke, se glasuje z glasovnicami.
O sklepu pod točkam 1. dnevnega reda
odloča skupščina z večino oddanih glasov.
Za sklep pod točko 2. dnevnega reda pa s
tremi četrtinami pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov v skladu z določili ZGD, ki
vključuje: pisno poročilo glavnega delničarja, poročilo pooblaščenega revizorja, letna
poročila družbe Kruh-Pecivo d.d. za zadnja
tri poslovna leta so na vpogled v informativni pisarni družbe.
Manjšinske delničarje družbe v skladu z
določili 386. člena Zakona o gospodarskih
družbah obveščamo, da jim je na sedežu
družbe omogočen vpogled v predlog sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo, pisno
poročilo glavnega delničarja, v katerem
pojasnjuje predpostavke za prenos delnic
in primernost višine denarne odpravnine,
poročilo pooblaščenega revizorja reviziji
primernosti višine denarne odpravnine, letna poročila družbe Kruh-Pecivo d.d., Ul.
Jožice Flander 2, 2000 Maribor za zadnja
tri poslovna leta.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 386. člena ZGD-1.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave tega
vabila dalje od 10. do 12. ure v informativni
pisarni družbe.
Kruh-Pecivo d.d.
predsednica uprave
Terezija Hlade
članica uprave
Irena Kurent
Ob-27582/06
1. Uprava družbe v skladu z 295. členom ZGD, 12. in 13. členom Statuta d.d.,
sklicuje
redno skupščino
družbe ISA Bled d.d.,
za poslovno leto 2005, ki bo dne 6. 11.
2006 ob 18. uri v Domžalah, Fajfarjeva 15.
2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske verifikacijske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko verifikacijsko komisijo ter notarja.
2.9. Poslovno poročilo za leto 2005.
2.10. Predlog sklepa:
a) skupščina potrdi poslovno poročilo
za leto 2005,
b) skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
2.11. Razdelitev dobička za leto 2005 po
sklepu skupščine.
2.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se čisti dobiček za leto 2005 ne
razporedi in gre na nerazporejeni čisti dobiček in obvezne zakonske rezerve.
2.13. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
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4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in Statutom družbe.
5. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki.
Delničarji oziroma pooblaščenci morajo
prijaviti udeležbo na skupščini skladno s
statutom družbe in ZGD.
6. Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
7. Glasovanje: javno.
8. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se
skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno
sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega kapitala.
ISA Bled d.d.
uprava
Ob-27602/06
Na podlagi določbe 18. člena statuta
družbe Gramiz, d.d. Kočevje sklicujem
12. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,
ki bo v torek, dne 7. 11. 2006, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih notarke Nine Češarek, TZO 66, 1330 Kočevje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik in dva preštevalca
glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2005 z mnenjem revizijske hiše
in mnenjem nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter razrešnica članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilo za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Dobiček v višini 5,378.458,02 SIT se razporedi v rezerve.
Upravi in nadzornemu svetu Gramiz d.d.
skupščina za leto 2005 podeljuje razrešnico.
3. Uvedba kosovnih delnic po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Gramiz, d.d., Kočevje znaša 47,351.000 tolarjev in je razdeljen na 47.351 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Vsaka dosedanja delnica družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se pretvori
v eno navadno imensko kosovno delnico.
Vsaka navadna imenska kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne navadne imenske kosovne delnice se
določa glede na skupno število vseh izdanih
navadnih imenskih kosovnih delnic.
S tem je osnovni kapital družbe, v višini
47,351.000 tolarjev na novo razdeljen na
47.351 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe tako, da njegovo
besedilo uskladi s tem sklepom o uvedbi
navadnih imenskih kosovnih delnic
4. Pooblastilo nadzornemu svetu za
uskladitev z EUR-om, po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1, pooblašča
skupščina nadzorni svet, da z dnem uvedbe EUR-a spremeni statut družbe tako, da
v njem vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave, ki ga bo določil poseben zakon.
Razlike pri zaokroževanju na cel EUR-o se
poračunajo v breme ali dobro rezerv.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska hiša JPA-Abeceda revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe vsak delavnik, v času od 13.
do 14. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo.
Udeležba se prijavi v splošni službi družbe,
Ob Mahovniški c. 11, 1330 Kočevje.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok.
Pozivam udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe
Branko Oberč
Ob-27940/06
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe
Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
11. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 15. 11. 2006, ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe v Radomljah,
Pelechova 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji
zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala v evre, spremembe Statuta
družbe.
Predlog sklepa: v skladu s 172. členom
– tretji odstavek in 694. členom Zakona o
gospodarskih družbah, skupščina družbe
LIP Radomlje d.d. Radomlje, odloči o izvedbi prehoda na evro:
3.1. Delniška družba bo imela svoj
osnovni kapital razdeljen na kose, imenovane kosovne delnice. Pripadajoči znesek
vsake kosovne delnice družbe je enak. Vse
kosovne delnice imajo enak pripadajoč zne-
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sek v osnovnem kapitalu in imajo tudi enak
proporcionalni lastniški delež, ki ga določa
število izdanih delnic. Tako lastniški delež
posameznega delničarja v družbi določa
seštevek posameznih kosov.
3.2. Sedanjih 417.090 navadnih prosto
prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico, se nadomesti z
417.090 kosovnih delnic ter se temu ustrezno spremenijo naslednje točke Statuta
družbe, in sicer:
– 4.1. točka Statuta družbe, prvi odstavek, tako, da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
417,090.000 SIT in je razdeljen na 417.090
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne
delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
v osnovnem kapitalu se določa glede na
število izdanih kosovnih delnic.
– 7.13. točka Statuta družbe, prvi stavek, tako, da se glasi:
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sorazmerno s seštevkom posameznih
kosov kosovnih delnic.
3.3. Potrdi se čistopis Statuta družbe.
3.4. Skupščina družbe LIP Radomlje
d.d., pooblašča nadzorni svet družbe, da z
dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute,
preračuna v točki 4.1. Statuta družbe določen osnovni kapital, ki znaša 417,090.000
SIT v EUR, po uradnem tečaju zamenjave,
kot ga bo opredelil zakon in nato uskladi
točko 4.1., prvi odstavek, Statuta družbe
tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala
v EUR, ter da skladno s tem sprejme in potrdi čistopis Statuta družbe.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu
s priporočeno pošiljko vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
13. 11. 2006.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s čistopisom Statuta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova 15, Radomlje, pri Ivi Pohlin, vsak dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v kadrovski službi, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
ustrezno gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik
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Ob-27957/06
Na podlagi 39. in 41. člena Statuta družbe VEGA, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana, Stegne 13/a sklicujem
skupščino
delniške družbe VEGA, proizvodnja
optičnih naprav, d.d. Ljubljana,
ki bo dne 8. 11. 2006, ob 12.30, v prostorih sejne sobe v III. nadstropju poslovne
stavbe družbe v Ljubljani, Stegne 13a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na
seji navzoča notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005, s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005 in poročilom revizorja.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube za leto 2005 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančna izguba v skupni višini
513,396.472,98 SIT, ki je sestavljena iz bilančne izgube družbe iz leta 2005 v višini
78,898.283,04 SIT in prenesene izgube iz
preteklih let v višini 434,498.189,94 SIT,
prenese v naslednje leto.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta
imenujejo: Rihard Jerebic, Predrag Pranjič,
Branko Zakrajšek.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2006 imenuje revizijska
družba EURO-IN & PARTNERS d.o.o.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, če delničarji želijo, da so o njem pravočasno seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil morajo biti le-ta
sestavljena skladno z določili 310. člena
ZGD-1.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničijo glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
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Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe
v tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak
delovni dan od 6. 10. 2006 do 7. 11. 2006,
in sicer v času od 10. do 12. ure.
Prostori, kjer bo potekala skupščina,
bodo odprti 30 minut pred pričetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano
pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 8. 11. 2006,
ob 13.30 v istih prostorih. Skupščina bo v
tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
VEGA, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Robert Černe, univ. dipl. ekon.
Ob-27963/06
Uprava družbe na podlagi določil točke
7.2., 7.3., in 7.4. statuta delniške družbe
GZL Geoprojekt, d.d., Letališka cesta 27,
1000 Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
10. redno sejo skupščine
delniške družbe GZL Geoprojekt,
Podjetje za geotehnična dela, d.d.,
Letališka cesta 27, 1110 Ljubljana,
ki bo dne 7. 11. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1 Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta skupščini:
Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo skupščine se imenuje
Danica Dvanajšček, univ. dipl. prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar Andrej Škrk.
2 Odločanje o prenehanju družbeObravnava predloga večinskega delničarja
Mura-VGP d.d. Lipovci, uprave in nadzornega sveta družbe o rednem prenehanju
družbe po odločitvi skupščine in začetku
likvidacije.
Predlog sklepov večinskega delničarja,
uprave in nadzornega sveta skupščini:
Sklep:
1. Skupščina družbe GZL Geoprojekt
d.d., Letališka 27, 1000 Ljubljana je obravnavala predlog večinskega delničarja MuraVGP d.d. Lipovci za redno prenehanje družbe GZL Geoprojekt d.d., Ljubljana in razlog
prenehanja in v zvezi s tem ugotovila, da so
razlogi za prenehanje družbe slabi poslovni rezultati, kljub izvedeni prisilni poravnavi
izpred nekaj let, kadrovska problematika in
reorganizacija dela in poslovanja, ki ima za
posledico prenehanje opravljanja dela dejavnosti v družbi, to pa pomeni, da obstoj
družbe GZL Geoprojekt podjetje za geotehnična dela d.d. Ljubljana odslej več ni potreben. Tako je predlog v celoti utemeljen.
2. Skupščina tudi ugotavlja, da je gornji
razlog obravnaval na svoji 2. seji dne 28. 9.
2006 nadzorni svet družbe, ki je z njim prav
tako soglašal in enako predlagal skupščini
družbe.
3. Skupščina GZL Geoprojekt podjetje
za geotehnična dela d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana je odločila, da
družba GZL Geoprojekt podjetje za geotehnična dela d.d. Ljubljana, Letališka cesta

27, 1000 Ljubljana, matična št. 5098670
preneha in se začne likvidacija družbe, kar
pomeni, da družba izvede postopek lastne
likvidacije.
4. Skupščina določa likvidatorju (likvidacijskemu upravitelju) rok za prijavo terjatev
upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na
prinosnika, 30 dni od objave sklepa o likvidaciji v Uradnem listu RS.
5. Za likvidacijskega upravitelja skupščina imenuje Miran Žilavec, Zelena ulica 25,
9000 Murska Sobota.
6. Z vpisom teh sklepov v sodni register
uporablja družba v svoji firmi pristavek v
likvidaciji, zato firma glasi: GZL Geoprojekt
podjetje za geotehnična dela d.d. Ljubljana
– v likvidaciji.
7. S sprejemom teh sklepov v celoti prenehajo pooblastila za zastopanje in predstavljanje družbe dosedanjemu direktorju
družbe Jožefu Dominku in odslej zastopa
družbo brez omejitev likvidator Miran Žilavec.
8. Ta sklep posreduje skupščina sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
9. O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev
premoženja odloča delničar, ki ima večino
delnic družbe. Kolikor le-ta o predlogu ne
sprejme odločitve v roku 30 dni se šteje, da
je predlog, ki ga pripravi likvidacijski upravitelj, sprejet s sklepom skupščine.
Udeležba
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu družbe v Ljubljani, Letališka 27 in so tri dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe. Pooblastilo mora biti dano
v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na
sedež družbe, kjer ostane shranjeno.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključujejo predlog delničarja Mura -VGP
d.d., s stališčem uprave in nadzornega sveta družbe, je na vpogled delničarjem v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Letališka
27, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
GZL Geoprojekt
Podjetje za geotehnična dela, d.d.
predsednik uprave
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.
Št. 7
Ob-27964/06
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške
družbe INDE d.d. Vransko,
9. skupščino
družbe INDE d.d. Vransko,
ki bo dne 8. 11. 2006 ob 14. uri na sedežu podjetja Vransko 136, Vransko.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mitja Vodnjav, za preštevalki
glasov Anica Orehovec in Marija Turnšek.
Seji bo prisostvoval notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Predstavitev poslovnega poročila
uprave o poslovanju za poslovno leto 2005
z mnenjem nadzornega sveta k letenemu
poročilu ter ugotovitev bilančne izgube
družbe za poslovno leto 2005, ki se je končalo 31. 12. 2005.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančna izguba za poslovno leto 2005, na dan 31. 12.
2005 v višini 18,131.000 SIT. Izguba poslovnega leta 2005 se pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2005 in jima podeljuje razrešnico.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in gasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 30. 10. 2006
in bodo svojo pisno prijavo udeležbe na
skupščini dostavili družbi tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vransko 136, Vransko, vsak dan od
ponedeljka do petka od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge. Predlogi
morajo biti v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
INDE d.d. Vransko
direktor družbe
Dušan ing. Koprivnik
Ob-27965/06
Na podlagi določil Statuta delniške družbe VEPLAS, velenjska plastika, d.d., Velenje, Cesta Simona Blatnika 11 in skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, uprava sklicuje
8. sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 10. novembra 2006, ob 11.
uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se izvoli odvetnico, gospo Ireno Nečemer iz Slovenskih
Konjic,
– za člane verifikacijske komisije se izvolijo: Draga Vrabiča za predsednika, Ivico Ledinek za članico in Moniko Volk za
članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005, obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
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poslovno leto 2005, spremembe statuta in
preračun osnovnega kapitala.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2005.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta ob preveritvi letnega poročila.
d) Spremembe Statuta družbe Veplas,
d.d.
e) Preračun osnovnega kapitala iz tolarjev v evre.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Potrdi se poslovno poročilo in revidirane izkaze za leto 2005.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005,
v višini 51,529.263,43 tolarjev razdeli za dividende v višini 151 tolarjev v bruto znesku
na delnico upravičencem, imetnikom delnic
na dan skupščine. Ostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2005.
d) Uskladitev Statuta družbe Veplas,
d.d. z novim Zakonom o gospodarskih
družbah.
Delnice družbe se iz nominalnih preoblikujejo v kosovne, ena delnica z nominalno
vrednostjo 1.000 tolarjev postane ena kosovna delnica.
e) Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
v statutu družbe vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju za menjavo in
skladno s tem uskladi besedilo statuta.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za revizorja družbe za poslovno leto 2006
imenuje EOS Revizijo, d.o.o., Družbo za
revidiranje iz Ljubljane.
4. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence prosimo,
da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se
bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro
pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi
z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo
tudi delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo
skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo,
da so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
VEPLAS, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
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Ob-28019/06
Na podlagi točke VII/3 statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska
cesta 16,
ki bo v četrtek, 23. 11. 2006 ob 8. uri, na
sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje ter predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave in seznanitev o
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.
2. Direktorju in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2005.
Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter
se jima podeli razrešnica.
3. Zmanjšanje števila članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: število članov nadzornega sveta se zmanjša iz 5 članov na 3
člane. Člani, ki ostanejo v nadzornem svetu so Odlazek Anton, Forte Janez in Golob
Peter.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta.
5. Pokrivanje bilančne izgube iz poslovnega leta 2005.
Predlog sklepa: bilančna izguba iz poslovnega leta 2005 se pokrije iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj tri
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne
23. 11. 2006.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje
d.d., Gimnazijska cesta 16, od dne 23. 10.
2006 vsak dan od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane uro kasneje.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiringi d.d.
Trbovlje
Matjaž Odlazek, direktor
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Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d. uprava sklicuje
9. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniško gradbeno
podjetje, d.d. Ljubljana, Ob zeleni jami 2
ki bo dne 9. 11. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ljudmila Kropec in
Gabrijela Modic.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Delnice družbe SŽ – Železniškega
gradbenega podjetja Ljubljana d.d. se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da
delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT
postane 1 kosovna delnica.
b) Spremeni se 3. člen statuta družbe,
tako, da se glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 755,444.000 SIT in je razdeljen na
755.444 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«.
Prvi odstavek 46. člena statuta družbe
se spremeni tako, da se glasi »Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu.«.
c) Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR
kot nacionalne valute preračuna v 3. členu
statuta družbe določen osnovni kapital, ki
znaša 755,444.000 SIT iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in temu ustrezno uskladi določbe statuta družbe in v pisni obliki pripravi in potrdi čistopis statuta.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 skupščina
imenuje družbo LM Veritas d.o.o. Dunajska
cesta 106, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničar-
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ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
direktor družbe
Dimitrij Podobnik, univ. dipl. inž. str.

Objave po Zakonu
o gospodarskih
zbornicah
Ob-27449/06
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06,
ZGZ) sklicuje sklicatelj podjetje Deslo d.o.o.,
Tomšičeva 3,1000 Ljubljana, (ki ga zastopa
direktorica Gertrud Rantzen)
ustanovno skupščino
gospodarske zbornice »Slovensko
– nemška gospodarska zbornica«,
ki bo dne 24. 10. 2006 ob 16. uri v Grand
hotelu Union (Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles ustanovne
skupščine.
2. Sprejem statuta Slovensko-nemške
gospodarske zbornice.
3. Izvolitev organov zbornice: izvolitev predsednika zbornice, izvolitev članov
upravnega odbora zbornice in izvolitev članov nadzornega odbora zbornice.
Gradivo za skupščino, to je predlog statuta Slovensko – nemške gospodarske zbornice, je na vpogled na naslovu Tomšičeva 3,
1000 Ljubljana v prostorih Predstavništva
nemškega gospodarstva v RS., vsak delovni
dan med 10. in 11. uro.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo
vse osebe, ki so lahko v skladu z ZGZ in
predlogom statuta Slovensko-nemške gospodarske zbornice člani zbornice, oziroma
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno z vsebino, kot
izhaja iz osnutka pooblastila, ki je na voljo
pri Predstavništvu nemškega gospodarstva
v RS, Tomšičeva 3, Ljubljana, Barbara Ferjan, tel. 01/252-88-50.
Osebe, ki so lahko v skladu z ZGZ in
predlogom statuta Slovensko-nemške gospodarske zbornice člani zbornice, oziroma

njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci, morajo prijavili udeležbo na ustanovni
skupščini Slovensko-nemške gospodarske
zbornice tako, da pisna prijava prispe na
naslov: Predstavništvo nemškega gospodarstva v RS, Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 17. 10. 2006,
sicer se nimajo pravice udeležiti ustanovne
skupščine.
Osebe, ki so lahko v skladu z ZGZ in
predlogom statuta Slovensko – nemške gospodarske zbornice člani zbornice, oziroma
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci,
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Deslo d.o.o.

Zavarovanja
SV 438/04
Ob-28212/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 438/04 z dne 19. 11.
2004, je bilo enosobno stanovanje v izmeri
44,15 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Divači, Vojkova 1,
stoječi na parc. št. 1049/13 k.o. Divača, last
dolžnice in zastaviteljice Dević Zorice, Ul. dr.
Bogomirja Magajne 12, Divača, na podlagi
prodajne pogodbe št. 184/1-2/98, sklenjene
dne 30. 1. 1998, s Slovenskimi železnicami
d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 3.
2001, z Ivanko Ninković, Vojkova 1, Divača,
Miro Radić in Stano Radić, obe Vojkova ulica 4, Divača in darilne pogodbe, sklenjene
dne 1. 4. 2001, z Stano Radić in Miro Radić,
obe Vojkova ulica 4, Divača, zastavljeno v
korist upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška
14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,500.000 SIT s pripadki.
SV 22/06
Ob-28213/06
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 22/06 z dne 28. 9. 2006,
zastavitelj Roland Kompan, rojen 16. 7.
1973, stanujoč Jablanica 11B, 6250 Ilirska
Bistrica, EMŠO 1607973500053, izrecno
in nepogojno dovoljuje pri stanovanju številka 25, v izmeri 59,50 m2, v III. nadstropju
stanovanjske hiše Gregorčičeva ulica 8D,
6250 Ilirska Bistrica, stoječi na parc. št.
73/1 z.k. vl. št. 839 k.o. Trnovo, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve
v višini 32.000 EUR, z dobo vračanja 240
mesecev, začetna mesečna anuiteta, evidenčno izračunana na dan odobritve kredita dne 25. 9. 2006 znaša 223,24 EUR. Mesečne anuitete zapadejo v plačilo 18. dne v
mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade v
plačilo dne 18. 10. 2006, zadnja pa 18. 10.
2026. Pogodbena obrestna mera kredita je
3-mesečni Euribor + 2,30% letno. Na dan
odobritve kredita dne 25. 9. 2006 znaša 3mesečni Euribor 3,372%, pogodbena obrestna mera pa skupaj znaša 5,672% letno,
z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in
stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti
do dolžnika, v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237.
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SV 606/06, SV 607/06
Ob-28214/06
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-606/06 in SV-607/06 z dne
3. 10. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št.
14, v III. nadstropju izmeri 55,92 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi v z naslovom
Pretnerjeva 8, Postojna, stoječi na parc.
št. 423/17, k.o. Postojna, last zastaviteljev
Dejana Klinca, Ulica Veljka Vlahovića 85,
Maribor in Karmen Godec, Majerčeva ulica 4, Maribor, zastavljeno v zavarovanje
denarne terjatve do Dejana Klinca v višini
54.654,78 CHF, z obrestno mero CHF Libor+1,78% in zapadlostjo 30. 9. 2026 in do
Karmen Godec v višini 54.654,78 CHF, z
obrestno mero CHF Libor+1,78% in zapadlostjo 30. 9. 2026, vse v korist upnika Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, matična št. 1319175.
SV 748/06
Ob-28215/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 748/06, sklenjenega med Gorenjsko banko d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 1, Kranj, kot upnica in zastavitelja Kosančič Sanja, roj. 17. 10. 1980
in Kosančič Kristijan, roj. 31. 7. 1977, oba
Koritenska c. 3, Bled, je bilo stanovanje v
izmeri 69,95 m2, ki se nahaja v I. nadstropju ter garažni boks 1D, v izmeri 14,50 m2
in garažni boks 2D, v izmeri 14,50 m2, ki se
nahajata v kletni etaži, vse v stanovanjski
stavbi na naslovu Gregorčičeva cesta 33
na Bledu, stoječi na parc. št. 296/22 travnik
v izmeri 710 m2, dvorišče v izmeri 500 m2
in stanovanjska stavba v izmeri 217 m2, ki
je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici med drugimi pripisana pri vl. št.
1119 k.o. Želeče, zastavljeno v korist Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, enotna identifikacijska številka
5103061, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 29,000.000 SIT s pp.
SV 305/06
Ob-28216/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 305/06 z dne
28. 9. 2006, je bilo celotno stanovanje št.
12 v izmeri 57,44 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju v stanovanjskem bloku na
naslovu Pušenci 4, stoječem na parc. št.
58/5, pripisani pri vl. št. 155 k.o. Pušenci,
na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja
z dne 25. 8. 2006, sklenjene s prodajalko
Občino Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, do celote v lasti dolžnika Ivana Kosija,
Pušenci 4, 2270 Ormož, zastavljeno v korist
v upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
mat. št. 5860580, Vita Kraigherja 4, 2505
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,800.000 SIT z valutno kavzulo, s
pripadki.
SV 939/2006
Ob-28217/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 939/2006
z dne 28. 9. 2006, je trisobno stanovanje
tip S-3, št. 6, v mansardi, severna stran, v
izmeri 65,25 m2, ki se nahaja v stanovanjskem objektu na naslovu Podljubelj 154, Tržič, ki stoji na parc. št. 197/1 k.o. Podljubelj,
s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem
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zemljišču k tej stavbi, last zastavitelja Sama
Košir Vilfana, EMŠO 2409960500302, Menardova ulica 34, Ljubljana, do celote, na
podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne 21. 9. 2006, opr. št. SV 917/2006,
sklenjene s prodajalko Rozemarijo Žnidaršič
Grabski, s stalnim prebivališčem Podljubelj
154, Tržič, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, mat. št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000 EUR s pp.

v 4. nadstropju v izmeri 70,33 m2, v stanovanjskem objektu Slovenčeva 76, Ljubljana,
na parc. št. 840/148, k.o. Brinje I, vpisani v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last zastaviteljev Vertin Barbare in
Ivanuš Gregorja, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa
z dne 25. 9. 2006. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 97.281
EUR s pripadki.

SV 941/2006
Ob-28218/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter
iz Škofje Loke, opr. št. SV 941/2006 z dne
27. 9. 2006, je trisobno stanovanje št. 7, v 4.
nadstropju stavbe na naslovu Koroška cesta
10, Kranj, stoječe na parceli št. 284/1 k.o.
Kranj, v izmeri 70,60 m2 in obsega kuhinjo
v izmeri 8,80 m2, sobo v izmeri 18 m2, sobo
v izmeri 13,26 m2, sobo v izmeri 12,80 m2,
kopalnico v izmeri 2,56 m2, WC v izmeri
1,35 m2, predsobo v izmeri 6,09 m2, ostalo
v izmeri 4,10 m2 in klet v izmeri 3,60 m2, s
pripadajočim deležem na skupnih delih in
napravah ter pripadajočim zemljiščem v solasti Boruta Bartola in Polone Bergant, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 14. 9. 2006, sklenjene med
Ivanom Repincem kot prodajalcem in Polono Bergant ter Borutom Bartolom kot kupcema, zastavljeno v korist Hypo Alpe-AdriaBank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarnih terjatev v višini 86.145,94 CHF s
pp in 33.133,06 CHF s pp.

SV 983/06
Ob-28222/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 983/06,
DK 70/06 z dne 26. 9. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 23/V, tip »C«, v neto izmeri
63,95 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Matije Tomca 2, 1230
Domžale, stoječi na parc. št. 3894/3, parc.
št. 3906/2 ter parc. št. 3907/3, katastrska
občina Domžale, last kreditojemalke Barbare Kosirnik do 3/4 ter solidarnega poroka Janeza Kosirnika do 1/4, na podlagi izročilne
pogodbe št. SV 775/06 z dne 19. 7. 2006,
sklenjene z izročiteljema Cirilom Duhom in
Jožefo Duh ter dedno upravičenko Renato Duh, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi
zavarovanja terjatve v višini 79.550 CHF v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila s pp.

SV 967/2006
Ob-28219/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 967/2006 z
dne 3. 10. 2006, je enosobno stanovanje št.
11 v izmeri 42,06 m2, v drugem nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Kovorska
cesta 17, Tržič, stoječega na parc. št. 225/4
k.o. Bistrica, last zastavitelja Branka Kvasnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne
29. 3. 2005, sklenjene s prodajalcem Zvonkom Turkom, zastavljeno v korist SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29.300 EUR s pripadki.
SV 582/06
Ob-28220/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 582/06 z dne 28. 9.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje z
identifikacijsko številko 2002 1825 4, v izmeri 64,59 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na naslovu Vrhnika, Ljubljanska cesta
22, stoječi na parc. št. 2693/11, k.o. Vrhnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 13. 9. 2006, sklenjene med prodajalcem
Elektro Ljubljana p.o. Ljubljana, Titova 38 in
kupcem Celarc Petrom, zastavljena v korist
kreditodajalke SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, mat. št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.000 EUR,
s pripadki.
SV 1013/06
Ob-28221/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1013/06 z dne 28. 9.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 20,

SV 843/06
Ob-28223/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
843/06 z dne 28. 9. 2006, je bil Gerič Stanislavu, Črenšovci, Zadružna ulica 12, EMŠO
0503946500986, do 2/3 solastni del poslovnega prostora v skupni izmeri 75,88 m², ki
se nahaja v poslovno stanovanjskem objektu Lamela C na naslovu Lendavska 19, Murska Sobota, v stavbi z identifikacijsko številko 3728.ES, stoječem na parceli številka
246/1, katastrska občina Murska Sobota,
ki ga je pridobil po kupoprodajni pogodbi,
sklenjeni dne 14. 7. 2006, zastavljen v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 41.771
EUR s pripadki.
SV 1340/06
Ob-28224/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1340/06 z
dne 29. 9. 2006, so bile nepremičnine:
– enoinpolsobno stanovanje številka 3,
v pritličju v skupni izmeri 54,17 m2, kar se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Valvazorjeva ulica 30, zgrajeni na parceli
številka 34/1 katastrska občina Tabor, last
Leonide Breznik, rojene 3. 10. 1960, stanujoče Prešernova cesta 29A, 2317 Oplotnica,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 33/98 z dne
3. 11. 1998;
– enosobno stanovanje številka 1, v
pritličju v skupni izmeri 37,58 m2, kar se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Valvazorjeva ulica 30, zgrajeni na parceli
številka 34/1 katastrska občina Tabor, last
Leonide Breznik, rojene 3. 10. 1960, stanujoče Prešernova cesta 29A, 2317 Oplotnica, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 2/2000
z dne 11. 4. 2000;

Stran

7942 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

– enosobno stanovanje številka 11a, v
II. nadstropju v skupni izmeri 40,76 m2, kar
se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Valvazorjeva ulica 12, zgrajeni na parceli
številka 435/1 katastrska občina Tabor, last
Leonide Breznik, rojene 3. 10. 1960, stanujoče Prešernova cesta 29A, 2317 Oplotnica,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 3/2000 z
dne 11. 4. 2000;
– dvosobno stanovanje številka 3, v I.
nadstropju v skupni izmeri 60,16 m2, kar se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Smoletova 8, zgrajeni na parceli številka
440/1 katastrska občina Tabor, last Leonide
Breznik, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja številka 31/98
z dne 3. 11. 1998;
– dvosobno podstrešno stanovanje številka 5 v skupni izmeri 71,96 m2, kar se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Smoletova 8, zgrajeni na parceli številka
440/1 katastrska občina Tabor, last Leonide Breznik, rojene 3. 10. 1960, stanujoče
Prešernova cesta 29A, 2317 Oplotnica, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja številka 32/98 z dne
3. 11. 1998;
zastavljene v korist upnice PB Slovenije,
d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja
5, matična številka 5620112, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnika ITT Trgovina Sebastijan, storitve
Ivan Breznik s.p., Grajska cesta 27, 2317
Oplotnica, in sicer v višini 57.000 EUR s
pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 10.
2016 oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 1612/06
Ob-28225/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1612/06 z dne 2. 10. 2006, je dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št.
19, v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Župančičeva ulica 14, Kranj, stoječega
na parc. št. 157/1 k.o. Huje, last zastavitelja
Jožefa Piška, Župančičeva ulica 14, Kranj,
na temelju darilne pogodbe in pogodbe o priznanju lastninske pravice, sklenjene 20. 12.
1999 z obdarjencema Alojzom Grosom in
Marijo Gros, oba Detelova cesta 5, Moravče,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., s sedežem Slomškov trg
18, Maribor, matična številka 5706491, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini 62.699,63 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, z obrestno mero v višini 6-mesečni
Libor + 2,45% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 30. 11. 2023.
SV 1618/06
Ob-28226/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1618/06 z dne 3. 10. 2006, je stanovanje v izmeri 45,88 m2, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Spodnja
Bistrica 11, Tržič, ki stoji na parc. št. 110/3
k.o. Bistrica, last zastaviteljice Ide Vuk, Lokev
102, Divača, na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. ST 28/2005, sklenjene
dne 10. 10. 2005, s prodajalko Bombažno
predilnico in tkalnico Tržič d.d., Predilniška
cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist upnika Janka Vretiča, EMŠO 0406973500127,
stanujočega Črnc 56, 8250 Brežice, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini
3,983.342 SIT, s 4,31% letno obrestno mero
in z zapadlostjo 4. 10. 2011.
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SV 2555/2006
Ob-28227/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2555/2006 z dne 27. 9.
2006, je bilo stanovanje št. 4, v pritličju stan.
hiše na naslovu Samova 29, Ljubljana, stoječe na parc. št. 878/1 k.o. Bežigrad, v lasti
zastavitelja Rajner Igorja, Vrtna ul. 8, Ljutomer, EMŠO 2301975500176, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 9. 2006, sklenjene s prodajalcem Đukić Zoranom, Hladilniška pot 26a, Ljubljana, zastavljena v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
1000 Ljubljana, Šmartinska 140, matična št.
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 109.980 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 2556/2005
Ob-28228/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2556/2005 z dne
27. 9. 2006, je bila garsonjera št. 17 v izmeri 25,47 m2, od tega kletni boks v izmeri 6,32 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
zgradbe na naslovu Vojkova 60, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1262/1, vl. št. 1686
k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice Mirjane Kotnik, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
2903975505070, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 6/32-11032/1-04 z dne 24. 8.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljena v korist
banke Volksbank – Ljudska banka d.d., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 128a, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 123.106 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 890/06
Ob-28229/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-890/06 z dne 22. 9.
2006, je bila nepremičnina, triinpolsobno
stanovanje št. 22, v izmeri 90 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega
objekta Mlinska pot 8 v Ljubljani-Črnuče,
stoječega na parceli št. 276/1 in 278, obe
k.o. Črnuče in je na podlagi kupne pogodbe
z dne 27. 7. 1983 in sklepa o dedovanju
opr. št. III D 775/2004 z dne 6. 4. 2005, v
lasti kreditojemalke in zastaviteljice Andreje Črnak Meglič in obeh zastaviteljev Maje
Meglič in Gregorja Megliča, Mlinska pot 8,
Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalke Posojilnice – Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR
s pripadki, napram kreditojemalki in zastaviteljici Andreji Črnak Meglič, Mlinska pot 8,
Ljubljana-Črnuče.
SV 1511/2006
Ob-28230/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1511/2006 z dne
29. 9. 2006, je stanovanje št. 10 v izmeri
134,64 m², v stavbi Prešernova 11, Maribor,
ki stoji na parc. št. 934/4 k.o. Maribor Grad,
last Klemenčič Gorazda, stanujočega Maribor, Prešernova 11, na temelju prodajne
pogodbe št. 274-1/2005-02/01 z dne 12. 9.
2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
4,000.000 SIT s pp.

SV 999/06
Ob-28232/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 999/06, DK 71/06
z dne 29. 9. 2006, je bilo trisobno stanovanje
št. 23, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka
v izmeri 76,54 m2, s pripadajočo kletjo št. 12
na naslovu Miklošičeva 2b, 1230 Domžale,
ki stoji na parc. št. 4024, 4025/1 in 4022/11,
vse k.o. Domžale in je last zastaviteljev Daliborja Varkaša in Vesne Ilić, vsakega do
idealnega solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve v
višini 39.725 EUR s pp ter zaradi zavarovanja terjatve v višini 39.725 EUR s pp.
SV 1003/06
Ob-28233/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1003/06, DK 72/06 z
dne 29. 9. 2006, je bilo trisobno stanovanje
št. 13, v 4. nadstropju na naslovu Miklošičeva ulica 1B, 1230 Domžale, v skupni izmeri
74,83 m2, s pripadajočim kletnim prostorom ter sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah, ki predstavlja
posamezen del stanovanjskega bloka, stoječega na na parc. št. 4022/3 in 4022/4, obe
k.o. Domžale, last zastaviteljev Barbare in
Zorana Staniča vsakega do idealnega solastniškega deleža ½, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546 za zavarovanje terjatve v
višini 83.240 CHF s pp.
SV 1622/06
Ob-28234/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1622/06 z dne 4. 10.
2006, je enosobno stanovanje s kabinetom št. 2 v pritličju, v izmeri 44,56 m2, v
stan. hiši, ki stoji na parc. št. 1911 k.o.
Jesenice, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 12, Jesenice, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 320-290/93
z dne 13. 9. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
v višini 87.200 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2,1% letno, z
rokom vračila v 240 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 31. 10. 2026.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 210/2005

Os-28377/06
Popravek
V stečajnem postopku St 210/2005,
Okrožnega sodišča v Ljubljani, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 100 z dne 29. 9.
2006, Os-26653/06, se dolžnik pravilno glasi: ATON d.o.o., Puhova 7, Ljubljana.
Uredništvo
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St 62/2006
Os-27450/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 62/2006 sklep z dne 27. 9. 2006:
I. To sodišče je dne 21. 8. 2006 ob
14.45 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Sebanet, računalniške storitve d.o.o.,
Ljubljanska 14, Celje, z dne 10. 4. 2006
in je dne 27. 9. 2006 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Sebanet,
računalniške storitve d.o.o., Ljubljanska 14,
Celje (matična številka: 1605313, ID št. za
DDV: 13475886).
Odslej se firma glasi: Sebanet, računalniške storitve d.o.o., Ljubljanska 14, Celje
(matična številka: 1605313, ID št. za DDV:
13475886) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na TRR 01100-8450084902 (sklic na št.
11-42153-7110006-00620606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. 12. 2006 ob 10. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 27. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 9. 2006
St 162/2006
Os-27451/06
To sodišče je s sklepom St 162/2006 dne
25. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Prestige O&K d.o.o., Ribnica,
Cesta na Ugar, matična številka 5479568,
številka reg. vložka 11194900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
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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 18. 12. 2006 ob 13.15 v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2006
St 66/2006
Os-27452/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Gorice trgovsko podjetje d.o.o., Pesnica pri Mariboru 59/3, 2211 Pesnica pri
Mariboru, opr. št. St 66/2006, dne 23. 10.
2006 ob 10.30, soba št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 14, soba št. 227/II, v času uradnih
ur sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2006
St 16/2006
Os-27453/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Mozaik, trgovina, uvoz in izvoz
d.o.o., Lendavske gorice 427/a – v stečaju (davčna številka 91991102, matična
številka 5618622), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 9. 2006
St 157/2006
Os-27583/06
To sodišče je s sklepom St 157/2006 dne
26. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom KOP Šiška, Komunalno obrtno
podjetje d.o.o., Ul. Milana Majcna 7, Ljubljana, matična številka 5073219, davčna
številka 65300360.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej 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 22. 1. 2007 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. III/1. nadstr., Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2006
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St 283/2005
Os-27584/06
To sodišče je s sklepom St 283/2005
dne 20. 9. 2006 likvidacijski postopek nad
dolžnikom Zavod za humanitarno pomoč
regije Banja Luka – v likvidaciji, Cesta na
Brdo 47, Ljubljana, zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2006
St 165/2006
Os-27585/06
To sodišče je s sklepom St 165/2006
dne 26. 9. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jaboli Gradbeništvo in nepremičnine d.o.o., Cesta borcev 5, Radomlje, matična številka 1533789, davčna
številka 13503995.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc 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 12. uri v razpravni dvorani
št. 5/I. nadstr., Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2006
St 288/2005
Os-27586/06
To sodišče je s sklepom St 288/2005 dne
27. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Oblak d.o.o., Logatec, Tržaška
84 – 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 27. 9. 2006
St 53/2005
Os-27587/06
Likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom Čarli Havziji in drugi pro
izvodnja, trgovina in storitve d.n.o. – v
likvidaciji, Vojašniški trg 5, Maribor, se v
skladu s 169. in 182. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz likvidacijskega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se likvidacijski dolžnik briše iz sodnega registra.
Narok za preizkus terjatev z dne 17. 11.
2006 ob 11.30 se prekliče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2006
St 40/2006

Os-27588/06

To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
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Anchi inženiring d.o.o., Bistriška cesta
99, Poljčane, dne 3. 11. 2006 ob 13. uri,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 14, soba 227 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2006
St 31/2006
Os-27589/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2006 z dne 27. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Welding Nova
trgovina, proizvodnja d.o.o., Jadranska
ulica 12, Ptuj, matična številka 1619101,
davčna številka 84838639, šifra dejavnosti
74.843.
Odslej firma glasi: Welding Nova trgovina, proizvodnja d.o.o., Jadranska ulica 12,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska ulica 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 12.
2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 9. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 9. 2006
St 188/2004
Os-27590/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Erazem, Klaus Dieter Požgan s.p. – v stečaju, Partizanska ulica
2, Slovenska Bistrica, se v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2006
St 37/2006
Os-27592/06
1. z dnem 26. 9. 2006 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom JLT
– MG, montaža in gradbeništvo d.o.o.,
Lendava, Glavna ulica 59 (davčna številka
40066517, matična številka 1893556).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
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 tega 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 42200-7110006-51100376.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
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5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 18. 12. 2006 ob 9.15 pri tukajšnjega
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 26. 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 26. 9. 2006
St 163/2006
Os-27605/06
To sodišče je s sklepom St 163/2006 dne
28. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Agromaia trgovina, uvoz-izvoz,
storitve d.o.o., Domžale, Masljeva ulica 3,
matična številka: 1562517, vložna številka:
13383100, davčna številka: 13282617, šifra
dejavnosti: 51.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica 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 11. 12. 2006 ob 12.15 v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2006
St 76/2006
Os-27944/06
To sodišče je s sklepom St 76/2006 dne
27. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Drago Breznik s.p. – »Findid«,
v stečaju, Ulica bratov Učakar 116, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2006
St 140/2006
Os-27945/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Kovinska industrija Trbovlje
d.o.o., Ribnik 16, Trbovlje, obvešča upnike, da se narok za preizkus prijavljenih terjatev, razpisan za dne 20. 11. 2006 ob 13.45
prekliče in se preloži na dne 27. 11. 2006 ob
13.45, razpravna dvorana št. II/1 tega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2006
St 91/2006
Os-27946/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Inini d.o.o. – v stečaju, Krožna
pot 6, Vrhnika, obvešča upnike, da se na-

rok za preizkus prijavljenih terjatev, razpisan
za dne 20. 11. 2006 ob 13.30, prekliče, in
se preloži na dne 27. 11. 2006 ob 13.30,
razpravna dvorana št. II tega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2006
PPn 103/2006
Os-27947/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Darty – M trgovsko podjetje d.o.o., Jamnikarjeva ul. 1, Ljubljana,
za dne 20. 11. 2006 ob 12.30, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna
dvorana št. V v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2006
LIK 160/2006
Os-27948/06
To sodišče je s sklepom Lik 160/2006
dne 28. 9. 2006 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Društvo jamarskih potapljačev Proteus, Lepi pot 6, Ljubljana,
vpisano v register pri Upravni enoti Ljubljana
pod zap. št. 941 z odločbo št. 10/11-024-49
z dne 5. 9. 1980.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Matjaž Nanut iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register društev.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega 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 12. 1. 2007 ob 10. uri v razpravni dvorani št. V, tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7,
Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2006
St 15/2006
Os-27961/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 15/2006 sklep z
dne 28. 9. 2006:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: MAS-EL Jeklene konstrukcije d.o.o.,
Tovorna 7, Celje in njegovimi upniki, ki bo
dne 15. 11. 2006 ob 10. uri v sobi št. 236/II.
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, v času uradnih ur. Upniki,
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(54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 2006
St 153/2003
Os-27962/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Gašper d.o.o.
– v stečaju, Tomačevska 7, Ljubljana za
dne 13. 11. 2006 ob 13.10 v razpravni dvorani št. I., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2006
St 23/2006
Os-28021/06
To sodišče je na seji senata dne 28. 9.
2006 pod opr. št. St 23/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Elmat
trgovina, proizvodnja, projektiranje in
montaža Novo mesto, d.o.o., Žlebej 7,
Novo mesto, matična št. 5423457, šifra dejavnosti 45.310, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Elmat trgovina, proizvodnja, projektiranje in
montaža Novo mesto, d.o.o., Žlebej 7, Novo
mesto izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 9. 2006
St 117/2005
Os-28022/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Marmoral storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o. – v stečaju, Ulica Ilije Gregoriča 23, Miklavž na Dravskem polju se
v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2006
St 41/2006
Os-28023/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo, v postopku prisilne poravnave
nad Varcommerce proizvodnja, storitve
in trgovina d.o.o., Prisojna ulica 55, Maribor, opr. št. St 41/2006, ki bo dne 23. 10.
2006, ob 13.30, v sobi 253/II tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 14, soba 227, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2006
St 30/2006
Os-28024/06
1. Z dnem 29. 9. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Cifer Jožef s.p.
Bar Pik As, Cvetkova ulica 2, Murska So-
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bota, matična številka 1032445000, davčna
številka 16660277.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 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 št.
11 42200-7110006-51100306.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 1. 2007 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 9. 2006 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 9. 2006
St 38/2004
Os-28025/06
To sodišče je s sklepom St 38/2004 dne
28. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tehnika d.o.o. – v stečaju, Rusjanov trg 8, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2006
St 15/91
Os-28026/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom OZ Alpe
Adria, p.o. – v stečaju, Vodnikova 133,
Ljubljana za dne 24. 11. 2006 ob 11. uri v
razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2006
St 219/2005
Os-28027/06
To sodišče je s sklepom St 219/2005
dne 28. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad stečajno maso Bindweed Soundvision d.o.o. – v stečaju, Kersnikova 5,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2006
St 38/2006
Os-28028/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 38/2006 z dne 29. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Jasna AD
storitve in trgovina, d.o.o., Partizanska
ulica 7, Tržič, matična številka: 1809954,
davčna številka: 26126150.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
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3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
19. 1. 2007 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 9. 2006
St 17/2006
Os-28231/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 17/2006 sklep z
dne 28. 9. 2006:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom
Resevna Trgovina in storitve d.d., Mestni
trg 3, Šentjur in njegovimi upniki, ki bo dne
8. 11. 2006 ob 14.30 v sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, v času uradnih ur. Upniki,
ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno
(54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 2006

Izvršbe
In 2005/00371
Os-26138/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 9. 2000, opr. št. Ig 2000/06829, je
bil dne 13. 3. 2003 opravljen v korist upnice
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana, rubež 1/2 nepremičnine
– stanovanja v 2. nadstropju na Vodnikovi
4, Ljubljana, v izmeri 100,05 m2, last dolžnika Podbevšek Marjana, Vodnikova cesta 4,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2313/2006
Os-25204/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Tomaža Juterška, Martinova pot 13,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba Gregorin - Štifter in Gregorin iz Celja, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter
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vknjižbe lastninske pravice, dne 16. 5. 2006
sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 9. 2000, sklenjene med
Suzano Jordan, roj. 6. 8. 1922, EMŠO
0608922505959, stanujočo Ravbarjeva 3, Ljubljana, kot prodajalko in Tomažem Juterškom, roj. 20. 7. 1964, EMŠO
2007964500128, stanujočim Martinova pot
13, Ljubljana, kot kupcem, za nakup nepremičnine, parc. št. 3159 in 3160, vl. št. 1131,
k.o. Osp, do deleža 8/112.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine v korist imetnika Tomaža Juterška, EMŠO 2007964500127, Martinova
pot 13, Ljubljana, do deleža 8/112.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 3159 in 3160, vl. št. 131, k.o. Osp, last
Jordan Suzane, do deleža 8/112, 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 5638/2002
Os-25568/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brigite Lipovšek, Reboljeva 13, Ljubljana, za
vknjižđbo lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 1 v pritličju, s shrambo št.
1/13 v kleti, Reboljeva ulica 13, Ljubljana, z
identifikatorjem 1.E, vpisanim v podvložek
št. 2944/1, k.o. Stožice, dne 11. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 5638/2002 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. BS-3 321/78 z dne
14. 7. 1978, sklenjene med zadružnim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5 in Jelišič Natašo, Cesta v Rožno
dolino 26, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje v soseski BS-3 Stožice, Ljubljana,
skupina D, niz 1, objekt A, stopnišče IU, v
pritličju, številka stanovanja 1;
– menjalne pogodbe z dne 13. 3. 1995,
sklenjene med SCT stanovanjski inženiring
d.o.o., Ljubljana, Štihova 26 in Jelušič Natašo ter Kozinc Miho, oba Reboljeva 13, za
stanovanjsko hišo št. 7, v stanovanjski soseski ŠS 3/4 Podutik, k.o. Glince in stanovanji: dvoinpolsobno atrijsko stanovanje v
Ljubljani, Reboljeva 13, št. 1, v pritličju, k.o.
Stožice in enosobno stanovanje št. B/12, IV.
nadstropje, Palmerjeva 20, k.o. Stožice,
– menjalne pogodbe št. 1-11/96, sklenjene med Imos, Združena industrijska gradbena podjetja, d.d., Ljubljana, Linhartova
11a in Marijo Lavš, Reboljeva 13, Ljubljana,
za stanovanji: dvosobno stanovanje št. 54
v objektu B11, v V. nadstropju, orientacija
S, vzhodno stopnišče, shramba v kleti št.
54/II. klet, parkirno mesto št. 430 v stanovanjskem delu parkirne hiše; dvoinpolsobno
atrijsko stanovanje št. 1, pritličje v Ljubljani,
Reboljeva 13, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
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o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2005
Dn 26624/2004
Os-35248/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nure
Bečkanović, Tesarska ulica 18, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 6, v 1. nadstropju, Tesarska 18, Ljubljana, z identifikatorjem 206.
E, vpisanim v podvložek številka 153/47,
v katastrski občini Prule, dne 7. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 26624/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
251-1533/9-ZB z dne 17. 12. 1999, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše
Pijadejeva 41, Ljubljana, kot prodajalcem
in Briški Stanislavo, Tesarska 18, Ljubljana,
kot kupcem, za trisobno stanovanje v 1.
nadstropju, številka 6, z enako oštevilčenim
kletnim prostorom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2005
Dn 18050/2000
Os-2723/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje Musa, Puhova 16, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na garaži številka
11, Hubadova ulica, Ljubljana, z identifikatorjem 11.E, vpisanim v podvložek številka 1449/11, k.o. Brinje I, dne 2. 12. 2005
pod opr. št. Dn 18050/2000, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 1966, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana,
kot prodajalcem in Mirkom Mejavškom, Titova S-8, Ljubljana, kot kupcem, za garažni
boks št. 11, v objektu B, na Soseski S-VIBežigrad-Brinje, ki stoji na parc. št. 246/3,
k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2006
Dn 32386/2004
Os-15747/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ive
Hafner, Ane Hafner in Izidorja Hafnerja, vsi
Svetčeva pot 11, Kamnik, o predlogu za

vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 10 v 1. nadstropju, Cesta v Mestni
log 40-B Ljubljana, v izmeri 61,05 m2, vpisane v podvložku št. 5426/36, katastrske občine Trnovsko predmestje, dne 30. 3. 2006
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 3746/04-SM z
dne 10. 3. 1993, sklenjene med Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, ki ga zastopa minister Jelko Kacin, kot prodajalcem
in Fatmirjem Dušakom, roj. 3. 3. 1965 ter
Lise Dushako, roj. 9. 1. 1963, oba Cesta
v Mestni log 40b, Ljubljana, kot kupcema,
za nepremičnino, dvosobno stanovanje št
10, v 1. nadstropju stanovanjskega bloka
Cesta v Mestni log 40b, Ljubljana, v izmeri
59,68 m2, ki stoji na parc. št. 306/5, vl. št.
2065, k.o. Trnovsko predmestje,
– aneksa k prodajni pogodbi št. 3746/04SM, št. 3746/04-BM z dne 6. 12. 1993,
sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, ki ga zastopa minister Jelko
Kacin, kot prodajalcem in Fatmirjem Dušakom, roj. 3. 3. 1965 ter Lise Dushako, roj.
9. 1. 1963, oba Cesta v Mestni log 40b,
Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino,
dvosobno stanovanje št. 10, v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka Cesta v Mestni log
40b, Ljubljana, v izmeri 59,68 m2, ki stoji na
parc. št. 306/5, vl. št. 2065, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih ode objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2006
Dn 28497/2004
Os-19023/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mata
Jakeševića, Polje c. VI/10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
37, v 4. nadstropju, v izmeri 29,37 m2, z
ident. št. 02640/49 in klet v izmeri 2,40 m2,
z ident. št. 2640/050, Polje c. VI/10, vpisani
v vl. 1992/1, k.o. Slape, dne 17. 5. 2006,
od opr. št. Dn 28497/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 3.
1984, sklenjene med Rozman Marijo, roj.
2. 9. 1956, Polje c. VI/10, Ljubljana, kot prodajalko in Lukežič Igorjem, roj. 9. 7. 1956,
Djakovičeva 9, Ljubljana, za stanovanje št.
37, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka D
3/2 stanovanjske soseske MS-6 Slape - Polje, Polje VI/10, Ljubljana, parc. 576, 577/1,
k.o. Slape - Polje, v izmeri 28 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 3.
1981, sklenjene med Gorjanc Bredo, roj.
17. 2. 1946, Polje c. VI/10, Ljubljana, kot
prodajalko in Rozman Marijo, roj. 2. 9.
1956, Krimska 21, Ljubljana, kot kupcem,
za stanovanje št. 37, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka D 3/2, stanovanjske soseske MS-6, Slape - Polje, Polje c. VI/10, Lju-
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bljana, parc. 576, 577/1, k.o. Slape - Polje,
v izmeri 28 m2,
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 2108 z dne 13. 11. 1975, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem
Obnova Ljubljana, Titova 39, ki ga zastopa
direktor Andrej Plestenjak, kot prodajalcem
in Medved Bredo, roj. 17. 2. 1946, Poljanski
nasip 48, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 37, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka D 3/2, stanovanjske soseske
MS-6 Slape - Polje, Polje VI/10, Ljubljana,
parc. 576, 577/1, k.o. Slape - Polje, v izmeri
28,05 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
Dn 7549/2006
Os-22669/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jane Bole, Rusjanov
trg 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 81 z identifikatorjem
81.E, v izmeri 79,21 m2, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, vpisan v vl. št. 2104/81, v katastrski občini Slape, dne 31. 5. 2006, pod
opr. št. Dn 7549/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 010624/86 z
dne 8. 5. 1986, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, TOZD
gradbena operativa, Ljubljana, Gradnikova
brigada 11, ki ga zastopa ZTL TOZD Inženiring Ljubljana, po direktorju Slavku Bajtu,
kot prodajalcem ter Indolf Heleno, roj. 21. 2.
1958 in Indolf Mitjem, roj. 23. 8. 1962, oba
Slamnikarska 20/a, Mengeš, kot kupcema,
za stanovanje št. 81, v IX. nadstropju, v
izmeri 75,36 m2, v stanovanjskem objektu
Ar-31 v soseski MS 4,5 Fužine, na parc. št.
1050, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2006
Dn 3877/2003
Os-22747/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi Antona Cveka, Golo Brdo 3, Medvode, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemlijškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 9, v 2. nadstropju, Einspielerjva
5a, Ljubljana, v izmeri 18,42 m2, z identifikatorjem 149E; pomožni prostor – balkon v
2. nadstropju, Einspielerjeva 5a, Ljubljana,
v izmeri 1,30 m2, z identifikatorjem 150.E;
pomožni prostor št. 9 v kletni etaži, Einspielerjeva 5a, Ljubljana, v izmeri 2,60 m2, z
identifikatorjem 151.E, vpisane v podvložku št. 2831/45, k.o. Bežigrad, dne 26. 5.
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2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 362-50/91 z dne 26. 3. 1991,
sklenjene med Republiko Slovenijo – Izvršni svet - komisija za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil funkcionarjem
v državnih organih, ki jo zastopa predsednik
komisije dr. Janez Dular, kot prodajalcem in
Borisom Frassom, roj. 15. 4. 1956 ter Bernardo Frass, roj. Duša, roj. 15. 8. 1965, oba
Einspielerjeva 5a, Ljubljana, kot kupcema,
za stanovanje št. 9, v II. nadstropju stanovanjskega bloka Einspielerjeva 5a, Ljubljana, v izmeri 18 m2, h kateremu pripada
shramba v kleti, ki stoji na parc. št. 1953/3,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006
Dn 8948/2004
Os-24106/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Danice Ljubič in Janeza Ljubiča, Ig 355, Ig, za
vknjižbo izbrisa stare hipoteke na nepremičninah parc. št. 409/44 in 414/4, k.o. Ig,
dne 19. 5. 2006, pod opr. št. Dn 8948/2004
izdalo sklep o začetku postopka za izbris
stare hipoteke v znesku 1,630.000 DIN, zastaviteljev Ljubič Janeza in Danice, Ig 355,
Ig, vknjižene v korist upnika Rustia Jurija,
Triester Strasse 12, München, Nemčija.
Poziva se hipotekarnega upnika oziroma
zastavnega upnika, ki je na hipoteki pridobil
nadhipoteko, da v roku treh mesecev od
objave tega oklica, kolikor nasprotuje izbrisu stare hipoteke, ugovarja pri naslovnem
sodišču.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006
Dn 1249/2003
Os-24112/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brede Javornik, Agrokombinatska 4a, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 8 v 1.
nadstropju, Agrokombinatska 4a, 1000
Ljubljana, v izmeri 46,92 m2, z identifikatorjem 6.E, vpisani v podvložku št. 4401/6,
k.o. Kašelj, dne 3. 8. 2006, pod opr. št. Dn
1249/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 05/2 - 3197 z dne
18. 7. 1974, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Dom Ljubljana, Kersnikova 6,
Ljubljana, ki ga zastopa Marko Rainer, kot
prodajalcem in Marjanom Paneu, Rimska
cesta 5/c, Laško, kot kupcem, za stanovanje št. 8/I. nadstropje, v izmeri 42,91 m2,
ob Agrokombinatski cesti B-8 v Zalogu,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
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o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2006
Dn 17361/2003
Os-24431/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Terčič Blaža, Verje 4,
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 15 v 2. nadstropju, v izmeri
64,14 m2, z identifikatorjem 13.E, shramba
št. 15 v kleti v izmeri 5,42, z identifikatorjem 14.E in shramba št. 15 v kleti v izmeri
1,90 z identifikatorjem 15.E, vsi Šišenska
cesta 43, Ljubljana, vpisani v vl. št. 4551/5,
v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 25. 5.
2006, pod opr. št. 17361/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
5294/57-TV/VA, sklenjene med Zavodom za
stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova ulica 11/VII, ki ga zastopa Leon
Skaberne, kot prodajalcem in Slovenija-Les,
Ljubljana, Beethovnova ulica 11, ki ga zastopa Karl Kušar, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje s kabinetom v II. nadstropju levo,
stanovanjski blok B-8 Roseta v Šiški.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2006
SV 15985/2006
Os-24433/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Plausteiner Viktorja, Ulica Pohorskega bataljona
8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v podvložek številka 1495/21, v katastrski občini Brinje I, dne
21. 8. 2006, pod opr. št. Dn 15985/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11. 1964, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
ObS Ljubljana Bežigrad, kot prodajalcem in
Zavodom za avtomatizacijo, Ljubljana, Miklošičeva 28, kot kupcem, za nepremičnino
- stanovanje v izmeri 72,28 m2, v objektu
k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2006
SV 4006/2006
Os-24434/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anje
Novak, Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana, ki jo zastopa notar Jože Rozman,
Kolodvorska cesta 9a, Domžale, zaradi

Stran

7948 /

Št.

102-103 / 6. 10. 2006

vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
vpisano v podvložek številka 4561/18, v
katastrski občini Zgornja Šiška, dne 6. 7.
2006, pod opr. št. Dn 4006/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 15. 7. 1983, sklenjene med Adelo
Cvenk, Lepi pot 14/c, Ljubljana, kot darovalko in Ireno Štahler, kot obdarjenko,
za enoinpolsobno stanovanje št. 46, v IX.
nadstropju v objektu B, ki stoji na zemljišču
parc. št. 297, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2006
Dn 3511/2004
Os-24623/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Mateje Gorjup,
Ragovo 20, Novo mesto, ki jo zastopa SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju št.
14, v 3. nadstropju, Zaloška cesta 100, Ljubljana, z identifikatorjem 14.E, vpisanem pri
podvložku št. 1440/14, k.o. Moste, dne 23. 5.
2006, pod opr. št. Dn 3511/2004 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. III/f-71/80-65
z dne 9. 7. 1965, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Zidar Kočevje, Trg 3.
oktobra št. 23 in Adolfom Nachtigalom, Mokronog 34, za garsonjero, 3. nadstropje B,
z neto stanovanjsko površino 28,88 m2, v
stanovanjskem stolpiču, zgrajenem na parc.
št. 1074/2, k.o. Moste;
– pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Splošnim gradbenim podjetjem Zidar Kočevje, za stanovanje št. 14, v
3. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Zaloška cesta 100, Ljubljana, stoječe
na parceli št. 1074/4, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2006
Dn 3397/99
Os-25206/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Oblaka, Hubadova 8, Ljubljana, ki ga
zastopa Darinka Maraž, Hubadova 6, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju št. 7 v 2. nadstropju, v izmeri 74,30 m2, Hubadova 8,
Ljubljana, z identifikatorjem 7.E, vpisani
pri podvložku št. 1455/7, k.o. Brinje I, dne
27. 6. 2006, pod opr. št. Dn 3397/99 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
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– kupoprodajne pogodbe št. 136/7 z dne
5. 12. 1963, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana Bežigrad, kot prodajalcem in Zavodom za
raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana,
Dimičeva 12, Ljubljana, kot kupcem, za prodajo oziroma nakup trisobnega stanovanja
v izmeri 64,20 m2, z balkonsko ložo 6 m2,
št. 7, v 2. nadstropju, s pripadajočo kletjo
v izmeri 4,10 m2, v Ljubljani, Hubadova ul.
8, ki se nahaja v stanovanjski hiši na parc.
243/4 k.o. Brinje I (takrat blok B-3, Soseska
VI - vl. št. 758),
– zapisnika o primopredaji stanovanjske enote št. 04/ZK z dne 10. 8. 1965, ki
jo predaja Sklad za zidanje stanovanjskih
hišo ObS Ljubljana - Beižgrad, Vojkova 1,
prevzema pa Zavod za raziskavo materiala
in konstrukcij Ljubljana, stanovanjski objekt
blok B3/B, št. stanovanja 7, II. nadstropje,
III. stopnišče,
– pogodbe št. 4450/1 z dne 25. 6. 1964,
sklenjene med Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana, Dimičeva
12, kot stanodajalcem in Oblak Francem,
kot nosilcem stanovanjske pravice, za trisobno stanovanje št. 7/II, stopnišče III A,
v bloku B3/b - soseska VI, ob Hubadovi in
Turnerjevi ulici,
– stanovanjske pogodbe z dne 30. 12.
1966, sklenjene med ZRMK – obratom za
gospodarjenje, s stanovanjskimi hišami in
Oblak Francem, za stanovanje v Ljubljani,
Hubadova 8, v II. nadstropju, v skupni tlorisni površini 62 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2006
Dn 6967/2004
Os-26099/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Koloniale veletrgovina d.d., Tržaška c. 39,
Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17 b, Maribor, za
vknjižbo latninske pravice na poslovnem
prostoru št. 1, vpisanem v z.k. podvložek
št. 1779/124, k.o. Spodnje Radvanje, dne
10. 7. 2006, pod opr. št. Dn 6967/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3335/13-2-3/PG z dne 27. 12. 1982 in
dodatka k prodajni pogodbi z dne 18. 7.
1983, o prodaji poslovnih prostorov v stanovanjskem objektu B in D, S-23, Kardeljeva cesta, Maribor, parc. št. 100, k.o. Spodnje Radvanje in 370, k.o. Tabor, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor
n.sol.o., Industrijska ul. 13, Maribor, TOZD
Visoke gradnje Maribor, kot prodajalcem
in DO HP Talis, Maribor, Meljska c. 10, kot
kupcem.
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 6. 9. 2006

Dn 2005/2006
Os-27770/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa
Lešnika, Klinetova ul. 12, Maribor, začasno
H Kanalu 12, Orehova vas, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v
vl. št. 756, k.o. Hotinja vas, dne 1. 9. 2006,
pod opr. št. Dn 2005/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe opr. št.
SV 651/98 z dne 13. 11. 1998, sklenjene
med Tatjano (tudi Tanjo) – Marijo Lešnik in
Antonom Lešnikom, oba stanujoča Klinetova ul. 12, Maribor, kot darilodajalcema ter
Borisom Lešnikom, Klinetova ul. 12, Maribor, kot obdarjencem, s katero ta darilodajalca podarila in prepustila obdarjencu vsak
svojo idealno 1/2 zemljišča parc. št. 450/9
– travnik, vl. št. 756, k.o. Hotinja vas ter na
njej dovolila vknjižbo lastninske pravice na
ime obdarjenca.
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 21. 9. 2006
Dn 1315/2006
Os-24436/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1315/2006 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 24. 8. 2006
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 20 v II. nadstropju, na naslovu Ljubljanska 9, Postojna, v izmeri 59,57 m2, v vložni
št. 3059/20, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/19-2/93, sklenjeno med prodajalcem
Mercator Nanos d.d., Postojna in kupcem
Čuden Branko, Ljubljanska 9, Postojna.
3. Vknjižba se zahteva v korist Čuden
Branka, Ljubljanska 9, Postojna.
4. Vse imetnike pravic na nepremičnini
se poziva, da v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 8. 2006
Dn 1089/2006
Os-24437/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1089/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 24. 8. 2006
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 7 v II. nadstropju, na naslovu Kajuhova
13, Postojna, v izmeri 30,25 m2, vložna št.
3064/7, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 35-ARING/92, sklenjeno med prodajalko
Občino Postojna in kupcem Nevreden Slavko, Kajuhova 13, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Završnik
Zlatko, Kajuhova 13, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
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vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 8. 2006
Dn 1088/2006
Os-24438/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1088/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 24. 8. 2006
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 5,6 v II. nadstropju, na naslovu Ljubljanska 9, Postojna, v izmeri 96,27 m2, vložna
št. 3059/6, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/6-2/91, sklenjeno med prodajalcem
Mercator Nanos d.d. Postojna in kupcem
Pupis Stanislavom, Ljubljanska 9, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Pupis Stanislav, Log 18, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 8. 2006
Dn 951/2006
Os-24439/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 951/2006, v postopku za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
na podlagi 237. člena ZZK-1, dne 24. 8.
2006 objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 17 v IV. nadstropju, na naslovu
Prekomorskih brigad 5, Postojna, v izmeri
76,23 m2, vložna št. 2020, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 52-ARING/92, sklenjeno med prodajalko
Občino Postojna in kupcem Kehonjić Eminom, Prekomorskih brigad 5, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Žmak Peter, Pretnarjeva 4, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 8. 2006
Dn 504/2005
Os-24440/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 504/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 24. 8. 2006
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 7 v pritličju, na naslovu Cesta v staro
vas 5, Postojna, v izmeri 85,47 m2, vložna
št. 2975/8, k.. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
026/5-2/91, sklenjeno med prodajalko Občino Postojna in kupcema Marijo ter Marino
Gacin, Cesta v staro vas 5, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Gacin Marine, Cesta v staro vas 5, Postojna in Likar
Igorja, Velesovska cesta 75, Šenčur.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
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popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 8. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 994/2005
Os-22569/06
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi upnice Slovenica zavarovalniška
hiša d.d., Celovška 206, Ljubljana, proti dolžniku Bajec Vladislavu, Ul. Matije Blejca 8,
Kamnik, zaradi izterjave 473.028 SIT s pp,
sklenilo, da se dolžniku Bajec Vladislavu,
Ul. Matije Blejca 8, Kamnik, postavi začasni
zastopnik, odv. Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasni zastopnik od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 6. 2006
P 611/2005
Os-26124/06
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 611/2005 z dne 8. 9. 2006, toženi
stranki Ludviku Rodošku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Franca Mesarja,
Marušičeva 5, Koper.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka, v zvezi s 5. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP, ki določa,
da sodišče postavi začasnega zastopnika,
če tožena stranka nima pooblaščenca, nahaja pa se v tujini in se vročitev ni mogla
opraviti.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 9. 2006
VI P 762/2003
Os-26123/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Martini Lepoša Hajtnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Marije Magdalene
Peršin, Kamnik pod Krimom 38, Preserje, ki
jo zastopa Mitja Stupan, odvetnik v Ljubljani,
proti toženi stranki Francu Peršinu, Kamnik
pod Krimom 41, Preserje (sedaj neznanega
prebivališča), zaradi ugotovitve lastninske
pravice, pcto. 185.000 SIT, dne 6. 9. 2006
sklenilo:
začasna zastopnica tožene stranke,
odvetnica Jovanka Vukičevič, Tržaška 2,
Ljubljana, imenovana s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VI 762/2003,
dne 18. 6. 2003, se razreši dolžnosti v tej
pravdni zadevi.
Toženi stranki Francu Peršinu, neznanega prebivališča, se postavlja nova začasna
zastopnica, odvetnica Slobodanka Klinc,
Trg OF 13, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi ugotovitve
lastninske pravice.
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Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2006
I 2003/16493
Os-26126/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, zoper dolžnika Matjaž
Tanjo (Cvjetičanin), Glavarjeva 20, Ljubljana
in Cvjetičanin Milana, Ulica Malči Beličeve
11a, Ljubljana, zaradi izterjave 82.678 SIT s
pp, dne 4. 8. 2006 sklenilo:
dolžnici Matjaž Tanji (Cvjetičanin)
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, Slovenska 6, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2006
IV P 797/2006
Os-27749/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Suzani Ivanič Lovrin, v pravdni zadevi
tožeče stranke Milice Sonc, Tominškova
48, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Župevec,
odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko
Jeluško Pirc, Ulica Majde Vrhovnikove 8,
Ljubljana, zaradi plačila 1,725.388 SIT, dne
18. 9. 2006, sklenilo:
toženi stranki Jeluški Pirc se postavlja
začasni zastopnik, odvetnik Ivan Stošič v
Ljubljani, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana, ki
bo zastopal toženo stranko v postopku zaradi plačila 1,725.388 SIT.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2006

Oklici dedičem
D 18/2002
Os-16979/06
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Franku Jožefu, roj. 4. 3. 1938, državljanu Republike
Slovenije, umrlem 15. 11. 2001, nazadnje
stanujočem Zaboršt, Pot za Bistrico 46.
Ker so se vsi dediči I. in II. dednega
reda dedovanju po pokojnem odpovedali, se pozivajo neznani dediči III. dednega
reda, to so dedi in babice pokojnika oziroma njihovi potomci, da se v enem letu
po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2006
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D 185/2006
Os-24426/06
Anton Franca, roj. 15. 5. 1845, neznanega bivališča, je dne 1. 1. 1919 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznane
dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič, Lucija, Vojkova
14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 7. 2006
D 202/06
Os-26114/06
Zidar Anton iz ZDA, ki je umrl 5. 2. 1934,
ob smrti star 51 let, ni napravil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerim bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 9. 2006

Oklici pogrešanih
N 14/2006
Os-15708/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagateljev postopka: 1. Barut Bruna, Gabrovica 9, Črni Kal, 2. Barut Klavdija,
Cesta 2. oktobra 8, Bertoki, 3. Barut Elvire,
Via Vergeri 7, Italija, 4. Andrejašič Mire, Kastelec 12, Črni Kal, 5. Novak Irene, Mačkovlje (Caresana 129, Dolina, Italija), 6. Gobina
Carmele, Via Ugo Foscolo 27, Trst, Italija,
zoper nasprotno udeleženko Anno Vodopivec, hči Antona, roj. Barut, roj. 9. 2. 1872, ki
jo zastopa skrbnica za poseben primer Marija
Šonc, Cesta na Markovec 29, Koper, zaradi
predloga za razglasitev za mrtvo, dne 23. 5.
2006 sklenilo:
uvede se postopek se razglasitev na mrtvo nasprotno udeleženko Anno Vodopivec,
hči Antona, rojeno Barut, nazadnje stanujočo v Ospu.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali
smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1495/2006
Rg-26888/06
Družba Odis, podjetje za organizacijsko, dokumentacijsko, informacijsko
svetovanje in storitve Kranj, d.o.o., s sedežem Zlato polje 11B, Kranj, vpisana na
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reg. vl. št. 1/02291/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Rant Breda, Zlato polje 11B, Kranj, Rant
Živa, Celovška cesta 85, Ljubljana in Rant
Hafner Sava, Zlato polje 11B, Kranj.
Zoper sklep družbenikov 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 18. 9. 2006
Srg 03932/2006
Rg-13637/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Sončni
dan, storitve d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva ulica 13, ki jo zastopa notarka Nada
Kumar iz Ljubljane, objavlja sklep:
Sončni dan, storitve d.o.o., LjubljanaČrnuče, Brnčičeva ulica 13, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je KEEP Trade storitve, pro
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica
13, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2006
Srg 06941/2006
Rg-19038/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe BP &
Mayer konzultacije, mednarodno investicijsko in poslovno svetovanje, d.n.o., Vojkova
cesta 77, Ljubljana, ki jo zastopa notarka
Nada Kumar iz Ljubljane, Slovenska 56,
objavlja sklep:
družba BP & Mayer konzultacije, mednarodno investicijsko in poslovno svetovanje, d.n.o., Vojkova cesta 77, Ljubljana, reg. št. vl. 1/37840/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bovha Padilla Simona,
Vojkova cesta 77, Ljubljana in Helios Padilla Mayer, Grullas 72, Lomas de las Aguila,
Mexico City, Mehika, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu

RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2006
Srg 06572/2006
Rg-22552/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Repa in
Jezernik, gostinstvo in storitve, d.n.o., Ljubljana, Mladinska ulica 11, objavlja sklep:
Repa in Jezernik, gostinstvo in storitve, d.n.o., Ljubljana, Mladinska ulica 11,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jezernik Ožbej, Radomlje, VII. Ulica-del 7 in Repa Janez,
Strojeva ulica 2, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Srg 10046/2006
Rg-26110/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku iz izbrisa iz sodnega registra družbe Siti Broker posredniški posli d.o.o., Cesta na Brdo
17, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Tomo
Machtig iz Ljubljane, Trdinova 8, objavlja
sklep:
družba Siti Broker posredniški posli
d.o.o., Cesta na Brdo 17, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/38355/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 6.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so: 1. Škrlj Matjaž, Babškova
pot 29, Lavrica, 2. Bistrički Zoran, Cesta na
Brdo 51, Ljubljana, 3. Snoj Robert, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana in 4. Trkulja
Predrag, Jakopičeva ulica 2, Ljubljana, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
Srg 10158/2006
Rg-26887/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Poden,
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družba za gradbeništvo, posredovanje in
storitve d.o.o. Ljubljana, Podutiška cesta
163, ki jo zastopa notar Jože Sikošek iz
Ljubljane, objavlja sklep:
družba Poden, družba za gradbeništvo, posredovanje in storitve d.o.o. Ljubljana, Podutiška cesta 163, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 5. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Fekonja Rihard, Nove Fužine 21, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2006
Srg 553/2006
Rg-26220/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Megastar, zastopanje
in svetovanje d.o.o., Črnomelj, Partizanska
pot 4a, objavlja sklep:
družba Megastar, zastopanje in svetovanje d.o.o., Črnomelj, Partizanska pot
4a, vpisana na reg. vl. št. 1-3827/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepa
skupščine z dne 1. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marija Tkalčič – Šuštarič, Dragatuš, Belčji vrh 33 in Boris Stariha,
Dragatuš, Belčji vrh 33, z ustanovitvenim
kapitalom 1,610.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 1,610.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na Marijo Tkalčič – Šuštarič in Borisa Stariho, Črnomelj, Partizanska pot 4a,
in sicer vsakemu polovica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 9. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Avior d.o.o., Kamniška ulica 25,
Ljubljana, štampiljko z napisom AVIOR
d.o.o. in z logotipom podjetja levo od napisa.
gno-238182
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Priglasitvene liste preklicujejo
Kadunc Darko, Golouhova ulica
20, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
034297/4210/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnc-238194

Potne listine preklicujejo
Abramović Valter, Razgledna pot
003, Ankaran – Ancarano, potni list, št.
P00050354, izdala UE Koper. gnm-237934
Bajc Ivan, Višnje 002, Col, potni list,
št. P00827239, izdala UE Ajdovščina.
gny-238322
Bajželj Janko, Preloge 021, Ljubljana
– Šmartno, potni list, št. P00074238, izdala
UE Ljubljana. gnu-238301
Blažič Marina, Vrhovlje pri Kožbani 007,
Dobrovo v Brdih, potni list, št. P00733215,
izdala UE Nova Gorica. gnc-237944
Brčina Darko, Spodnji trg 009A, Škofja
Loka, potni list, št. P00683678, izdala UE
Škofja Loka. gnw-238299
Čehić Zlata, Ulica Vilka Kledeta 003A,
Postojna, potni list, št. P00288184, izdala
UE Postojna. gnl-237935
Čož Marjeta, Nova Gora 016, Gabrovka,
potni list, št. P00785608, izdala UE Litija.
gnf-238141
Dolenc Robertino, Jelendol 009, Tržič,
potni list, št. P00142066, izdala UE Tržič.
gnt-238302
Džafić Ibrahim, Falska cesta 007, Ruše,
potni list, št. P01175009, izdala UE Ruše.
gnm-238309
Eslami Malik, 42399 WUPPERTAL,
HARDTPLAETZCHEN 014, potni list, št.
P00628836, izdala UE MZZ. gnw-238324
Geržel Vladimir, Belsko 049, Postojna,
potni list, št. P00940175, izdala UE Postojna.
gnq-237930
Goršič Sonja, Povšetova ulica 058,
Ljubljana, potni list, št. P00781143, izdala
UE Ljubljana. gnu-238326
Ilić Aleksandar, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, potni list, št. P00552339, izdala
UE Ljubljana. gnd-238143
Janković Peter, Kidričeva ulica 078,
Trzin, potni list, št. P00443262, izdala UE
Domžale. gnh-237939
Jarc Mateja, Tesovnikova ulica 032,
Ljubljana, potni list, št. P00445980, izdala
UE Ljubljana. gne-237942
Jesenko Metka, Lavrovec 016A, Rovte,
potni list, št. P00497530, izdala UE Logatec.
gni-238313
Kljaić Božena, Osenjakova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00530353, izdala
UE Ljubljana. gnx-238323
Kolarič Tatjana, Cafova ulica 001,
Maribor, potni list, št. P00515330, izdala UE
Maribor. gnn-238308
Koncilja Bojan, Črna pri Kamniku 016,
Stahovica, potni list, št. P00995411, izdala
UE Kamnik. gnj-238312
Kreutz Samo, Bilečanska ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00831296, izdala
UE Ljubljana. gnr-237929
Kuduzović Sara, Pri viaduktu 004, Ruše,
potni list, št. P00269568, izdala UE Ruše.
gns-238303
Kušar Marija, Kleče 014, Ljubljana, potni
list, št. P00734090, izdala UE Ljubljana.
gno-237932
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Le Roux Neža, Zbilje 092, Medvode,
potni list, št. P01167696, izdala UE Ljubljana.
gnq-238305
Lenassi Zupan Ana, Cesta na Svetje
007, Medvode, potni list, št. P00944677,
izdala UE Ljubljana. gnj-237937
Linde Teja, Suhadole 51, Komenda, potni
list, št. P00976140. gno-237857
Linde Teja, Suhadole 051, Komenda,
potni list, št. P00976140, izdala UE Kamnik.
gnk-238311
Ložar Vujnović Nikolaja, Smerdujeva
ulica 002, Ljubljana – Šentvid, potni list, št.
P00424847, izdala UE MZZ. gni-237938
Marin Manca, Libeliška Gora 054,
Libeliče, potni list, št. P01069154, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnd-237943
Nabergoj Marko, Gradišče 029B,
Ajdovščina, potni list, št. P00494167, izdala
UE Ajdovščina. gnz-238296
Popit Franc, Loška cesta 023, Log pri
Brezovici, potni list, št. P00685159, izdala
UE Vrhnika. gnb-238295
Pozderec Ksenja, Stanežiče 003G,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00421057,
izdala UE Ljubljana. gnc-238144
Pristovnik Savo, Zgornja Bistrica 020,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00854596,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnf-237941
Pusovnik Drago, Šmartno ob Paki 069,
Šmartno ob Paki, potni list, št. P00624565,
izdala UE Velenje. gnl-238310
Rodošek Ludvik, Markovičeva ulica 011,
Maribor, potni list, št. P00304650, izdala UE
Maribor. gnb-238145
Rogelj Žiga, Pot na Zali Rovt 012, Tržič,
potni list, št. P00103395, izdala UE Tržič.
gns-238328
Rogo Sašo, Zvezda 004, Ljubljana –
Šentvid, potni list, št. P00528112, izdala UE
Ljubljana. gnp-238306
Savinek Vane, Vavpotičeva ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00426888, izdala
UE Ljubljana. gng-237940
Selšek Kavs Irena, Cerkova ulica 026,
Ljubljana, potni list, št. P00124131, izdala
UE Ljubljana. gno-238307
Spruk Matjaž, Ferrarska ulica 017, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00901853,
izdala UE Koper. gnp-237931
Strušnik Špela, Cesta na Vrhovce 035,
Ljubljana, potni list, št. P00655422, izdala
UE Ljubljana. gnr-238304
Tanacek Kristian, Tavčarjeva ulica 020,
Murska Sobota, potni list, št. P00863969,
izdala UE MZZ. gnx-238148
Tuma Iztok, Strunjan 116, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00901613, izdala
UE Piran. gnd-238168
Ulčnik Leonida, Pot na Zali Rovt 012,
Tržič, potni list, št. P00103396, izdala UE
Tržič. gnq-238330
Ulčnik Peter, Pot na Zali Rovt 012, Tržič,
potni list, št. P00064038, izdala UE Tržič.
gnt-238327
Ulčnik Tajda, Pot na Zali Rovt 012, Tržič,
potni list, št. P00103397, izdala UE Tržič.
gnr-238329
Veršnik Alex, Župančičeva cesta 008A,
Grosuplje, potni list, št. P00442894, izdala
UE Grosuplje. gnn-237933
Vesel Alojzij, Globel 004, Sodražica,
potni list, št. P00040619, izdala UE Ribnica.
gne-238142
Vesel Sonja, Mahovnik 014A, Kočevje,
potni list, št. P00326141, izdala UE Kočevje.
gnv-238300
Vidmar Jernej, Črni Vrh 009, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. P00785030, izdala UE
Idrija. gnk-237936
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Vidrih Sandra, Tacenska cesta 155,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P00890163,
izdala UE Ljubljana. gnz-238146
Vrečko Henrih, Slivnica pri Celju
038, Gorica pri Slivnici, potni list, št.
P00074445, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-238298
Weissenbach Gregor, Ulica Ane Ziherlove
004, Ljubljana, potni list, št. P00493785,
izdala UE Ljubljana. gny-238147
Zavadlal Simončič Božena, Letuš 124,
Šmartno ob Paki, potni list, št. P00674578,
izdala UE Žalec. gnv-238325
Žučko Tina, Prvomajska ulica 008,
Kamnik, potni list, št. P00559865, izdala UE
Kamnik. gny-238297

Osebne izkaznice preklicujejo
Ambrožič Milan, Rafolče 4, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001955803.
gnc-238244
Arnež Marija Zofija, Višnjevik 7, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000757322.
gnd-237843
Bajt Danijel, Lepovče 23/a, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
001754639.
gnw-237849
Balajc Marija, Čikečka vas 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001438585.
gnh-238014
Barna Mihael, Bičevje 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000631175.
gnt-238077
Bedrač Terezija, Zidanškova ulica 12,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000553407.
gnr-237904
Bertoncelj Peter, Kranjska cesta 7,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001209252.
gni-238063
Blažič Marina, Vrhpolje pri Kožbani
7, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000561284. gnj-238012
Bojović Marjana, Seča 70/a, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001824393.
gns-238053
Borko Franjo, Ulica Stanka Kvedra 3,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 000179146.
gnz-237871
Brečko Klavdija, Gotovlje 115, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001698686.
gnm-238009
Bytyqi Isen, Tržaška cesta 67, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001945323.
gnp-238081
Cafuta Anja, Krčevina pri Ptuju
67/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001421356.
gnk-238036
Cankar Stanislav Bojan, Lavričeva
ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000346854. gnx-238098
Črnčec Marko, Spodnji Gasteraj 61,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001386100. gnm-237984
Dernovšek Matjaž, Zgornje Pirniče 95/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000294509.
gnh-237914
Djordjević Hristina, Matjaževa ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000463303.
gnb-238120
Dobrila Irena, Ul. Dragomirja Benčiča
Brkina 10, Sežana, osebno izkaznico, št.
000938531. gnf-237991
Dolničar Boris, Trubarjeva ulica 55/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000773498.
gnh-238039
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Dovžan Nastja, Brajnikova ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001656719.
gnu-238126
Dragošič Andrej, Gornji Lakoš, Vrtna ulica
7, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001382625. gnq-238030
Ezgeta Danijela, Stegne 18/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001794631.
gnb-238070
Ferčej Temeljotov Darja, Tisnikarjeva
ulica 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002044267. gng-238090
Ferčič Ivan, Mejna ulica 13, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001480701.
gnv-238050
Fistrič Rok, Celovška cesta 264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001765245.
gnw-238124
Furlan Alojzij, Goriška cesta 20,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000504541. gnd-237818
Gabrovec Rozalija, Zgornja Rečica 84,
Laško, osebno izkaznico, št. 000644959.
gnb-237845
Gantar Stanislava, Novovaška cesta
147, Žiri, osebno izkaznico, št. 000657444.
gnj-238112
Gerbec Emil, Kambreško, Srednje
7, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000600683. gnk-238011
Glavan Uroš, Srednje Gameljne 25,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000798530. gnt-238102
Golič Vincenc, Latkova vas 264,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001722283.
gnn-238008
Gorenc Majda, Sela pri Šentjerneju 17,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001155369.
gnf-237866
Goričanec Danijel, Jenkova cesta 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000198789.
gnb-238095
Gosnik Roman, Koželjskega ulica 6,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000627574.
gnl-238035
Gregorič Gašper, Viniška cesta 18/a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001329631.
gne-238017
Griessler Bulc Tjaša, Levstikova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001711722.
gnv-238125
Halkić Hamid, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00121323.
gnu-238076
Hiršman Rozalija, Vir, Metelkova ulica 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001948923.
gnx-237823
Horvat Aleksij, Pšata 47, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001847276.
gnd-238243
Horvat Marija, Poljanska cesta9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001794772.
gnh-238114
Hržica Marija, Polzela 105/c, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001493153.
gnl-238010
Jakšič Jože, Opekarska ulica 7,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000994227.
gnq-238005
Jamšek Jože, Zdole 72, Krško, osebno
izkaznico, št. 001436785. gng-237990
Jankovič Martin, Tomišelj 32, Ig, osebno
izkaznico, št. 001259060. gng-238115
Jazbec Jernej, Zbiljska cesta 63,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001946071.
gnx-238073
Jelušič
Drago,
Jelovška
cesta
8/a, Bled, osebno izkaznico, št. 000455415.
gnj-238062

Jerman Veronika, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001014931.
gny-238072
Jović Marija, Mlinska pot 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001919142.
gnv-238100
Juras Boris, Klunova ulica 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001857928.
gno-238107
Jurkošek Špela, Krajnčica 21, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001799989.
gno-238032
Kaloh Zvezdana, Rapočeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001266367.
gnz-238046
Kapun Aleksandra, Zidanškova ulica 17,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001342271. gns-238003
Karišik Murat, Goričane 70, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001144944.
gnl-238235
Kepe Leon, Kratka ulica 6, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001450960.
gnr-238029
Keškić Šefika, Kolaričeva ulica 5,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000958990. gnr-238054
Kokolj Borjan, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001754973.
gnz-238096
Kološa Tjaša, Delavska ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001700083.
gnw-238049
Koren Alenka, Gregorčičeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001567753.
gnr-238104
Kos Špela, Saveljska cesta 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002007780.
gnc-238119
Kotnik Karel, Sele-del 11, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001549725.
gns-238028
Kovačič Ferdinanda, Janževa Gora 76,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000222024. gnx-237873
Kralj Danijel, Kočna 46, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 000327153. gnh-238264
Kranjc Andrej, Vodnikovo naselje 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001522391.
gnl-238085
Križman Peter, Blatnik pri Črnomlju 9/b,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000420544.
gnb-238020
Krošl Jožefa, Župančičeva ulica 2/b,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000474513.
gnz-238021
Krušec Ute, Ljubljanska cesta 54,
Celje, osebno izkaznico, št. 000579804.
gng-238040
Kržišnik Lucija, Prešernoca cesta 20,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001334540.
gnw-237824
Kuštrin Joško, Mestni trg 33, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001823684.
gnk-238111
Likar Marija, Cankarjev trg 9, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001874695.
gnf-238241
Lipušček Slavko, Žagarjeva ulica 1,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 000339923.
gni-238263
Ljubič Iva, Brilejeva ulica 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000224274.
gnk-238086
Lončarič Jožef, Razvanjska cesta 59,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001839742.
gnc-238044
Lovše Jure, Bušeča vas 35/a, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001812658.
gnp-237856
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Martinčič Janez, Dolenja vas 72,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001348332.
gng-238265
Matić Maja, Triglavska cesta 55,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 001215450.
gnf-238066
Mauhler Matija, Ulica Lojzeta Spacala 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001413994.
gnn-238108
Meglič
Miriam,
Podljubelj
177a,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001940710.
gnu-238101
Mežnarić Osole Gaja, Janežičeva
cesta 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001159886. gne-238117
Mikolič Frančiška, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000044183.
gnx-238123
Mohorko Dominik, Prešernova ulica
9, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001558931.
gnq-237905
Mrvar Brečko Anita, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000448560.
gnf-238091
Muhvič Mitja, Hrib 9, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001423692. gnc-238019
Munda Andrej, Ulica Veljka Vlahoviča 85,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000522622.
gne-238042
Obad Zala, Podljubelj 177a, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001984074. gnw-238099
Oseli Alen, Cesta Jaka Platiše 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001244697.
gnn-238058
Pankas Ludvik, Pince, Lendavska cesta
19, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001941529. gnw-237899
Pasar Peter, Ulica Frnkolovskih žrtev
9, Celje, osebno izkaznico, št. 001363786.
gnf-238041
Penca Janez, Valantičevo 18, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001229355.
gny-238247
Penca Suzana, Valantičevo 18, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001066360.
gnz-238246
Perković Robert, Dravski dvor, Ulica
8. februarja 66, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001509108. gnn-237858
Peterlin Zgonc Maja, Rob 19, Rob,
osebno
izkaznico,
št.
001314348.
gnd-238118
Petrović Diana, Trg prekomorskih
brigad 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001971421. gnj-238087
Pintarič Damir, Ročevnica 7, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001366539. gnl-237985
Pirc Barbara, Črtomirova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279224.
gni-238088
Pirc Nina, Bohoričeva ulica 19,
Krško, osebno izkaznico, št. 001103461.
gnj-237987
Pirher Marija, Grabe pri Ljutomeru 8,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001310908.
gnx-238023
Poboljšaj Marjan, Dunajska cesta 186,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000188648.
gno-238082
Podržaj Martina, Valjavčeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078442.
gne-238092
Prezelj Marija, Za Žaho 1, Bled, osebno
izkaznico, št. 001063119. gng-238065
Primar Mojca, Novo Polje, cesta XII/5a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000208634.
gnq-238105
Puževski Domagoj, Kvedrova ulica 7,
Krško, osebno izkaznico, št. 000984137.
gnh-237989
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Rajer Pavla, Lazina 3, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000816235.
gnw-238249
Rajnar Goran, Rakičan, Ulica Štefana
Kovača 35/a, Murska Sobota, osebno
izkaznico, št. 001383401. gni-238013
Rakar Boris, Podlubnik 158, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000981545.
gni-238113
Rančigaj Ivan, Pepelno 29, Šmartno
v Rožni dolini, osebno izkaznico, št.
000618305. gnb-237870
Robnik Mateja, Krnica 33, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001742682. gno-238007
Rokavec Stanislav, Andrenci 33, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001116258. gno-237982
Ropič Gorazd, Poljanska cesta 54,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000326314.
gne-238067
Rozina Petra, Mala Kostrevnica 36,
Litija, osebno izkaznico, št. 001729265.
gnw-237999
Rozman Špela, V Radno 42, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 002009404.
gnp-238106
Rožman Marija, Purga 3/a, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000602725.
gnd-238018
Rusanov Dejan, Ulica Polonce Čude 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000452254.
gnt-238127
Sepin Marija, Jezerska cesta 118/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000506816.
gnm-238059
Simonitti Nastja, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000437579.
gnr-238079
Skaza Albin, Dvorakova ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001103884.
gnd-238043
Strašek Mojca, Tratna pri Grobelnem 6a,
Grobelno, osebno izkaznico, št. 001527176.
gnm-237884
Šemrl Anže, Vilharjeva ulica 4,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001081059.
gnq-237980
Šetina Božidar, Kotlje 208, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 000145653. gnn-238083
Škander Barbara, Erjavčeva cesta 4,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001623296.
gnl-238060
Šošterič Matej, Miklošičeva ulica 1/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001100018.
gnb-238245
Štefanič Boris, Liminjanska cesta 47,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000977727. gnt-238052
Štrucl Ana, Litijska cesta 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000137017.
gnz-238121
Štrukelj Marjan, Ulica Arnolda Tovornika
6, Maribor, osebno izkaznico, št. 001995697.
gnb-238045
Šuštaršič Benjamin, Prevalje pod
Krimom 33, Prevalje, osebno izkaznico, št.
001359627. gnm-237909
Tič Slavko, Grajska ulica 10, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001996059.
gny-238097
Toš Danijel, Vitomarci 49, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
001813758.
gnj-238037
Trnovšek Ervin, Na Lipico 1, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000852682.
gnl-237885
Turk Jasmina, Ragovska ulica 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000965730.
gnx-238248
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Uršič Borut, Križ 205, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001984528. gne-237992
Vazzaz Pličanič Viktorija, Ulica Marije
Hvaličeve 34, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001042055. gnv-238075
Verhovnik Aleš, Strmca 116/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001224930.
gnz-237846
Vidmar Uroš, Goričica pod Krimom 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000742333.
gno-237907
Vidović Savo, Ulica bratov Knapič 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001578960.
gnk-237911
Vidrih Žagar Snežana, Tacenska cesta
155, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
0101574872. gnf-238116
Vižintin Vera Bosilka, Ulica bratov
Rozmanov 4, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001403858. gns-238103
Vrabl Miha, Lesno Brdo 85, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000559052.
gns-237878
Zebec Branko, Metelkova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000860782.
gny-238047
Zupančič Leonida, Mala Kostrevnica
13, Litija, osebno izkaznico, št. 001908843.
gnx-237998
Zupanek Marjeta, Češminova ulica 27,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000749169.
gns-237828
Žagar Andrej, Povlje 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001100804. gno-238057
Železnik Boštjan, Tivolska cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230728.
gny-238122
Žigon Anton, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000082239.
gnc-238094
Žnidaršič Franc, Dolenje Vrhpolje 17,
Novo mesto – Krka, osebno izkaznico, št.
001317552. gng-237865
Žvan Jože, Studor v Bohinju 39,
Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št.
000639043. gnh-238064

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Bajde Klemen, Spodnji Hotič 33,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001246404, reg. št. 11915, izdala UE
Litija. gnl-237860
Bandur Dušica, Marjeta na Dravskem
polju 27, Marjeta na Dravskem polju,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S001767943, reg. št. 98323, izdala UE
Maribor. gnd-238318
Berc Marija, Želeška 15a, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1818966, reg. št.
10176. gnx-237973
Bizjak Jaka, Pod bukvami 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1472584, reg. št. 235972, izdala UE
Ljubljana. gnu-237951
Božeglav Milivoj, Štorje 79, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001950268,
izdala
UE
Sežana.
gnk-237886
Brezočnik Udo, Ulica heroja Staneta
18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF – dvojnik, št. S 002045984,
reg. št. 43184, izdala UE Maribor.
gnd-238218
Bric Lovro, Ulica Hermana Potočnika 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 2115616, reg. št. 270073, izdala UE
Ljubljana. gns-237928
Bukejlović Mirko, miklavičeva cesta 2,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002159752, reg. št. 13734, izdala UE
Vrhnika. gnt-237877
Burgar Peter, Spodnji Brnik 56, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001998448, reg. št. 16571,
izdala UE Kranj. gnu-238251
Bytyqi Isen, Tržaška cesta 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2219100, reg. št. 229639, izdala UE
Ljubljana. gnh-238289
Cafun Klopčar Mojca, Planinska cesta
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2093189, reg. št. 151213, izdala
UE Ljubljana. gni-238238
Česnik Melane, Ramovševa ulica 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 963194, reg. št. 17613, izdala UE
Grosuplje. gnw-237924
Detela Peter Dušan, Bezje 3, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001750318, reg. št. 3022, izdala UE
Jesenice. gnz-238071
Dobrajc Rene, Lovrenc na Dravskem
polju 8d, Lovrenc na Dravskem polju,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1188688,
izdala UE Ptuj. gny-237972
Dobrila Boris, Ulica IX korpusa 1, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI000063773, izdala UE Izola. gnp-237831
Dodič Herman, Zelena ulica 15,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. SI 000054675,
izdala UE Izola. gnn-237833
Dolšak Jerica, Karlovica 2, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 2113325, reg. št. 204370, izdala UE
Ljubljana. gnt-237927
Dornik Romeo, Dobravlje 38, Dobravlje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEGH,
št. S 1463611, reg. št. 23203, izdala UE
Nova Gorica. gnh-238239
Drobnič Aleksander, Žerovnica 44,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002167907, izdala UE Cerknica.
gnf-238266
Ezgeta
Danijela,
Stegne
18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3102813, reg. št. 283560, izdala UE
Ljubljana. gnv-238275
Ferčej Temeljotov Darja, Tisnikarjeva
ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001990593, reg. št. 129055,
izdala UE Ljubljana. gnm-238284
Fidler Boštjan, Pokoše 25/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002156553, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnm-238259
Finžgar Dragica, Jagodje, Oljčna ulica
6, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000000004, izdala UE Izola.
gnr-237829
Forstnerič Danica, Turniška ulica
6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1053021, izdala UE Ptuj. gnc-237844
Fric Ljiljana, Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1871109, reg. št. 83592, izdala UE
Ljubljana. gnx-238173
Golič Vincenc, Latkova vas 264, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1830719, izdala UE Žalec.
gnc-237869
Golob Erik, Volarje 1/a, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002182977,
izdala UE Tolmin. gny-237897
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Gorjup Brejc Marta, Zarnikova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1987273, reg. št. 66422, izdala UE
Ljubljana. gng-238290
Gosnik Roman, Koželjskega ulica 6,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1734888, reg. št. 146, izdala UE
Velenje. gnc-238269
Gradišar Maja, Zalog pri Cerkljah 99,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002060553, reg. št. 53620,
izdala UE Kranj. gns-238253
Gregorinčič Benjamin, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001524569, reg. št. 246493, izdala UE
Ljubljana. gnk-238236
Gregorinčič Marjana, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001551336, reg. št. 226933, izdala UE
Ljubljana. gnj-238237
Griessler Bulc Tjaša, Levstikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2139133, reg. št. 163154, izdala UE
Ljubljana. gns-237953
Groznik Vito, Staretov trg 24, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003056725, reg. št. 10982, izdala UE
Litija. gnj-237862
Hauser Vilina Bogumila, Partizanska pot
10, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002212264, izdala UE
Slovenj Gradec. gnp-238031
Holešek Aljoša, Na Selah 29, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001782271, izdala UE Hrastnik.
gne-237867
Horvat Antonija, Motnica 1, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1300479, reg. št.
33929, izdala UE Domžale. gnz-237821
Horvat Mario, Zenkovci 3, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2194012, izdala UE Murska Sobota.
gnm-238234
Jalušič Drago, Jelovškova 8a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1747333,
reg. št. 15540. gnh-237814
Jamšek Jože, Zdole 72, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8270, izdala
UE Krško. gns-238203
Jančarič Roman, Noršinci 48, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001553558, izdala UE Murska Sobota.
gnx-237848
Jerič Bogdan, Valburga 46/d, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001916782, reg. št. 2604, izdala UE
Ljubljana. gng-237915
Jerman Veronika, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001481839, reg. št. 47471, izdala UE
Ljubljana. gnv-238250
Jović Marija, Mlinska pot 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003018418, reg. št. 111230, izdala UE
Ljubljana. gno-238282
Juvan Marko, Litostrojska cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1873569, reg. št. 176661, izdala UE
Ljubljana. gnc-237919
Kapun Aleksandra, Zidanškova ulica 17,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000707431, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnk-237836
Kejžar Marko, Podbreg 37, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002198768, reg. št. 25547, izdala UE
Jesenice. gns-238078

Klopčič Dušani, Zaboršt, Pot za Bistrico
37, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. s 000162953, reg. št. 5951, izdala
UE Domžale. gnb-237820
Kokl Denis, Na Kresu 22, Železniki,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001317808, izdala UE Škofja Loka.
gnl-238260
Korun Zlatka, Na zelenici 7, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 197552, izdala UE Žalec.
gne-237967
Kotnik Mirko, Rudarjevo 28, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002024232, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnd-238093
Kralj Danijel, Kočna 46, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001424008, izdala UE Jesnice.
gnd-238268
Kramar Karmen, Jurčkova cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002219529, reg. št. 250724, izdala UE
Ljubljana. gnk-238286
Kranjc Žiga, Šturmova ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1434412, reg. št. 237686, izdala UE
Ljubljana. gnz-237921
Križanič Jasna, Ob polju 2, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1098796, reg. št. 11386, izdala UE
Ljutomer. gnb-238220
Kužnik Gorazd, Šuceva ulica 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1567995, reg. št. 24442, izdala UE Kranj.
gnf-237816
Lapajna Slavko, Ig 7/a, Ig, vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1708539, reg. št. 15268, izdala UE
Ljubljana. gnn-238283
Le Roux Neža, Zbilje 92, Medvode,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A
do
50km/h BGH, št. S 1869277, reg. št. 215308.
gnp-237910
Leban
Livia,
Ledine
4,
Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000053464, izdala UE Nova Gorica.
gnz-238271
Leljak Katja, Pod gradom 18,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3079957, reg. št. 14783, izdala UE
Laško. gny-237847
Lenard Vid, Rožna dolina, Cesta IV 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002081079, reg. št. 194387, izdala UE
Ljubljana. gnw-238174
Ljubičič Davor, Savska cesta 4a,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2022582, reg. št. 30376. gnw-237974
Lončarič Jožef, Razvanjska cesta 59,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 003004069, reg. št. 8139, izdala UE
Maribor. gnz-238221
Lukan Peter, Žabji kraj 15, Solkan,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001462938, izdala UE Nova Gorica.
gnt-237902
Lukić Mladen, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1 GH,
št. S 2220321, reg. št. 262997, izdala UE
Ljubljana. gns-238278
Majetić Nejad, Tržaška cesta 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002083650, reg. št. 268192, izdala UE
Ljubljana. gnq-238280
Martinčič Drago, Sopota 2, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
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št. S 002040316, reg. št. 4874, izdala UE
Litija. gni-237863
Matić Maja, Triglavska cesta 55,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003036330, reg. št. 26472, izdala UE
Ljubljana. gnc-238069
Matjašec Mojca, Renkovci 147, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001803695, izdala UE Lendava.
gnx-237898
Mazora Zdravko, Breginj 81, Tolmin,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000301583, izdala UE Tolmin.
gnd-237868
Mažnarič Osole Gaja, Janežičeva cesta
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1917428, reg. št. 264279, izdala UE
Ljubljana. gnd-237918
Mertik Nina, Hardek 29, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001895526, izdala
UE Ormož. gny-237872
Miljavec Damijan, Prvomajska ulica 112,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 899825, reg. št. 31337, izdala UE Nova
Gorica. gnq-237955
Mižigoj Aleš, Staretova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1108030, reg. št. 32605, izdala UE
Ljubljana. gnx-237923
Mrvar Brečko Anita, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2030452, reg. št. 240713, izdala UE
Ljubljana. gnl-238285
Mušinović Osman, Volaričeva ulica 5/d,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2054404, reg. št. 12543, izdala UE
Postojna. gnk-238061
Novak Metod, Maurerjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264995, reg. št. 225515, izdala UE
Ljubljana. gnc-238294
Novak Peter, Zgornje Palovče 7,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1229446, reg. št. 20061, izdala UE
Kamnik. gns-237903
Obreza Boris, Vrtojba,Griči 5/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001754534, izdala UE Nova Gorica.
gnv-237900
Peci Sherafedin, Pohorska cesta 12,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1983434, izdala UE Slovenj Gradec.
gnp-237906
Pervić Sanela, Ljubljanska cesta 1,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001677199, reg. št. 17017, izdala UE
Vrhnika. gnq-238130
Peterlin Zgonc Maja, Rob 19,
Rob, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142404, reg. št. 274784, izdala UE
Ljubljana. gne-237917
Petrović Diana, Trg Prekomorskih brigad
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003035095, reg. št. 267360, izdala UE
Ljubljana. gnt-238277
Pirc Albert, Lovska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 140515,
reg. št. 1689, izdala UE Ljubljana.
gnj-238287
Planina Andrej, Gruberjevo nabrežje 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2091662, reg. št. 142528, izdala UE
Ljubljana. gnd-238293
Podgoršek Aleksander, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 1616293, reg. št. 162009, izdala UE
Ljubljana. gnt-237952
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Požgaj Neža, Bavdkova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000845974, reg. št. 69628, izdala UE
Ljubljana. gny-237947
Požgaj Zvonko, Bavdkova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000244268, reg. št. 2816, izdala UE
Ljubljana. gnx-237948
Primac Nuša, Dolga Reber 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 48186, izdala UE Koper. gnp-238056
Resnik Justina, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1989022, reg. št. 106440, izdala UE
Ljubljana. gnv-237950
Rodošek Ludvik, Markovičeva ulica
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 001645125,
reg. št. 23914, izdala UE Maribor.
gnr-238229
Rokavec Aleksander, Alešovčeva ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002229145, reg. št. 278437, izdala UE
Ljubljana. gnh-237889
Rokavec Stanislav, Andrenci 33, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000325422, izdala UE Lenart.
gnm-237859
Rutnik Rok, Zeče 8, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001578077, reg. št. 15375, izdala UE
Slovenska Konjice. gnj-237887
Saje Gregor, Rjava cesta 2/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1370438, reg. št. 235384, izdala UE
Ljubljana. gnz-237946
Salihović Asmir, Cesta Cirila Tavčarja 3/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002039621, izdala UE Jesenice.
gne-238267
Simeunović Malina, Razdevškova ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003035925, reg. št. 279889, izdala UE
Ljubljana. gnt-238252
Simonitti Nastja, Maroltova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2098666, reg. št. 236685, izdala UE
Ljubljana. gni-238288
Smajić Aldijana, Hrušica 71c, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001591108, reg. št. 23377, izdala UE
Jesenice. gnq-238080
Supanič Ivan, Skoke, Sadjarska ulica 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001765444, reg. št. 37849, izdala UE
Maribor. gnf-238216
Šavle Darko, Sv. Anton, Tomažiči 9/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 64359, izdala UE Koper.
gnq-238055
Šavli Vasja, Gunduličeva ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001378848, reg. št. 117411, izdala UE
Maribor. gnp-238231
Šenk Jona, Nožice, Gostičeva cesta 68,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001429599, reg. št. 11700, izdala UE
Lenart. gny-237851
Šiftar Albert, Cvetkova ulica 20, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001838657, izdala UE Murska Sobota.
gnn-238233
Šmerc Gregor, Goriška cesta 47,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 310967, reg. št. 283673, izdala UE
Ljubljana. gnb-237920
Štekovič Jelka, Čopova 6, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1448625, izdala
UE Žalec. gnd-237968
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Šuštaršič Benjamin, Prevalje pod Krimom
33, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1796021, reg. št. 193768, izdala UE
Ljubljana. gnn-237908
Treskavica Marko, Ulica Prekomorskih
brigad 1¸, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000068473, izdala UE Izola.
gno-237832
Vazzaz Pličanič Viktorija, Ulica Marije
Hvaličeve 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1718448, reg. št. 186025,
izdala UE Ljubljana. gnv-238279
Veselić Mladen, Tugomerjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001865146, reg. št. 234744, izdala UE
Ljubljana. gnf-237891
Vidrih Đagar Snežana, Tacenska cesta
155, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002136059, reg. št. 145000,
izdala UE Ljubljana. gnr-238254
Vogrinc Janez, Partizanska cesta 55,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1125198, reg. št. 43048, izdala UE
Celje. gnr-237954
Voit Herman, Dražen Vrh 41, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002204302, izdala UE Lenart.
gnz-237996
Vojniković Edin, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2030679, reg. št. 254672, izdala UE
Ljubljana. gnu-238276
Voljč Klemen, Pavkarjeva pot 11,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001586094, reg. št. 16566, izdala UE
Vrhnika. gnu-237876
Zadražnik Uroš, Britof 147, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h B,BE,
C,CE,H, št. S 2120578, reg. št. 46931,
izdala UE Kranj. gno-238257
Zebec Branko, Metelkova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001850287, reg. št.
20755, izdala UE Maribor. gny-238222
Zorman Matej, Vrablova ulica 56,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001559981, reg. št. 112261, izdala UE
Maribor. gnc-238219
Zupančič Leonida, Mala Kostrevnica
13, Litija, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 002228402, reg. št. 15212, izdala UE
Litija. gnk-237861
Zupanek Marjeta, Češminova ulica 27,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1621093, reg. št. 744, izdala UE
Domžale. gny-237822
Žabkar Peter, Trška gora 34, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13589, izdala UE Krško. gnn-238208
Žagar Andrej, Povlje 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003084835, reg. št. 57693, izdala UE
Kranj. gnn-238258
Žakelj Amalija, Podpeška cesta 93/a,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2132928, reg. št. 147680,
izdala UE Ljubljana. gnw-237949
Železnik Boštjan, Tivolska cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1987855, reg. št. 46861, izdala UE
Ljubljana. gnp-238281
Žilavec Jan, Kamnica 7, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 002143701, reg. št. 275030, izdala UE
Ljubljana. gnx-238273
Žvan Jože, Studor v Bohinju 39,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S606326, reg. št. 3975.
gnp-237956
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Zavarovalne police preklicujejo
COUP d.o.o., Dunajska cesta 158,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40400339,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gne-238217
Mlakar Mira, Karnerjeva ulica 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40 328872, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1142
Tuvić dijana, Goriška 47, Velenje,
zavarovalno polico, št. 11500420, izdala
zavarovalnica Grawe d.d. gnp-237981

Spričevala preklicujejo
Alič Daša, Seškova cesta 8, Medvode,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1996. gnu-238026
Alič Mojca, Seškova cesta 8, Medvode,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2002. gnt-238027
Benčič Peter, Tovarniška ulica 9, Izola
– Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije
Gian Rinaldo Carli Koper, izdano leta 1994.
gnz-237971
Benedičič Matic, Rakovnik 41, Železniki,
spričevalo 3. letnika Agroživilske šole
Ljubljana – smer tehniška gimnazija, izdano
leta 2005. gnb-238170
Benko Tadej, Korte 109, Izola – Isola,
spričevalo o končani OŠ Vojke Šmuc Izola.
gnx-238177
Bezek Nina, Knezova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
dopisno izobraževanje Univerzum Ljublajna,
izdano leta 2001. gnl-238210
Bilbija
Tamara,
Kamnikarjeva
9,
Škofljica, spričevalo 1. in 2. letnika Upravno
admninistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003 in 2004. gnb-238195
Bizant Luka, Barletova cesta 15,
Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Vič, izdano leta 1996 in 1997.
gnd-237993
Carič Marija, Cesta v Lokrovec 33, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Celju, izdano na ime
Kranjčan Slavica. gnh-237964
Cencelj Hema, Suša 1, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
oblačičlne šole Ljubljana, izdano leta 1980,
izdano na ime Dobravec Hema. gnq-238205
Černilec Anja, Strahinj 36/a, Naklo, letno
spričevalo Gimnazije Kranj, izdano šolsko
leto 2004/05. gnp-238160
Černilec Anja, Strahinj 36/a, Naklo, letno
spričevalo Gimnazije Kranj, šolsko leto
2003/04. gnk-238161
Ćerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnp-238256
Dobaj Vesna, Lackova cesta 262, Limbuš,
spričevalo o končani OŠ Ljudska univerza
Maribor, izdano leta 1996. m-1139/a
Dolanc Sarah, Cesta Borisa Kidriča
15/a, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika
Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje,
izdano leta 2004, izdano na ime Kurtić
Sarah. gnj-237841
Drganc Luka, Kajuhova pot 7, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Mengeš, izdano
leta 2003. gnf-237916
Drovenik Kristina, Grliče 40, Podplat,
spričevalo o končani OŠ Rogatec.
gnn-238333
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Družanović Majkl, Kotnikova ulica 67b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2005. gne-238242
Džogovič Edita, Jagodje 14, Izola – Isola,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šolle v Izoli, izdano leta 2005. gnw-238224
Ferlež Jure, Polje, Cesta XXXII/31,
Ljubljana-Polje, indeks, št. 50990005, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnw-238274
Frece Bojan, Velika dolina 39, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru, št.
1894, izdano leta 1998. gnr-237854
Furek Dejan, Slovenja vas 40, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole
Ptuj – obdelovalec kovin 2001. m-1137
Gajić Lidija, Mleščevo 23, Ivančna Gorica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa
Jurčica, izdano leta 2004. gnv-238200
Gal Henrik, Kidričeva 24, Lendava
– Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in tehniške šole Murska
Sobota, izdano leta 2001. gnn-237983
Gamser Mitja, Gradiška 201, Pesnica
pri Mariboru, indeks, št. 29015546, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in ekonomska
poslovna fakulteta v Mariboru. gnr-238129
Gerzej Matjaž, Antona Bonete 7,
Sežana, maturitetno spričevalo Srednje šole
Postojna, program strojni tehnik, izdano leta
2000. gnn-237883
Gjuran Denis, Glavna 94, Beltinci,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2005. gnn-238158
Golubić Saša, Sostrska cesta 45,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature
in obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija,
izdano leta 2003. gnw-238149
Gorečan Savo, Ulica bratov Rozmanov
12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za računalništvo Ljubljana,
izdano leta 1984. gnm-238334
Grahornik Marija, Metava 28, Malečnik,
spričevalo o končani OŠ Malečnik, izdano
leta 1991. m-1140
Grunčič Krajnc Lana, Podutiška cesta
43, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2006. gnv-237925
Guček Nina, Brdo 8, Planina pri Sevnici,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Center Celje
– predšolska vzgoja, izdano leta 2005.
m-1135
Hančik Henrih, Dobrovnik 238, Dobrovnik
– Dobronak, spričevalo o zaključnem izpitu
Dvojezične Srednje šole Lendava, št.
579/58, izdano leta 1999. gnt-237827
Hasanović Šejla, Ižanska cesta 398B,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdan leta
2005. gnr-237979
Hočevar Janez, Humec 27, Dolenja vas,
spričevalo 3. letnika Srednje lesne šole
Ljubljana, izdano leta 1982. gnf-238166
Hribar Ignac, Ulica Slavka Pengova 7,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu 3.
in 4. letnika Srednje šole tehničnih strok v
Ljubljani. gnt-238206
Huseinović Emin, Jakčeva 5, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gni-238038
Jelen Urška, Čopova ulica 6, Mengeš,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kamnik,
izdano leta 1998. gnl-238110
Jelinčič Zmago Plemeniti, Tivolska 13,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1966, izdano na ime
Jelinčič Zmago. gng-238165

Jerman Maruša, Gimnazijska cesta 15e,
Trbovlje, indeks, št. 01005480, Pedagoška
fakulteta. gnv-238225
Judež Judita, Gorenje Vrhpolje 45,
Šentjernej, maturitetno spričevalo Gimnazije
in ekonomske srednje šole Brežice, izdano
leta 1996. gne-238192
Judež Tilen, Vojkova 52, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vrhovci, izdano
leta 2004. gnp-237839
Jukić Elvis, Ižanska cesta 398g,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 1995, 1996 in 1997. gng-237840
Jukić Maj, Ulica prekomorskih brigad 3,
Tolmin, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Tolmin, izdano leta
2004. gnj-237837
Jurić Anica, Suhadol 13, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o končani OŠ Anton
Aškerc Velenje. gne-237817
Kalan Ana, Ljubljanska cesta 33, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Kranj. gns-237961
Kavčič Boštjan, Breznica 10, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestnoprometne šole v Škofji
Loki. gnr-238179
Kink Pušnik Alenka, Gimnazijska cesta
30/a, Trbovlje, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1992 in 1993,
izdano na ime Kink Alenka. gnx-238223
Kogovšek Ajda, Rašiška ulica 1,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdana leta
1990. gnw-238024
Kondić Srđan, Ižanska cesta 442/L,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnf-238191
Koprivec Blaž, Kozlovičeva 23, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ
Koper. gno-237957
Korać Luka, Cesta v Zgornji log 28,
Ljubljana, indeks, št. 3228, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani leto
izdaje 2004/2005. gnx-238048
Korlat Sabina, Preglov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gns-238128
Kosmač
Sava,
Šlandrova
cesta
2, Moravče, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2005. gnu-238255
Kosten Matej, Breg pri Kočevju 12,
Kočevje, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2003. gnd-238068
Košmrl Kavka Vesna, Študljanska cesta
62/a, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske in naravoslovne šole
Rudolfa maistzra Kamnik, izdano leta
1991 in 1992, izdano na ime Kavka Vesna.
gnc-238169
Kovačič Matjaž, Ulica 25. maja 9, Ptuj,
maturitetno spričevalo št. 409, Dražvenga
izpitnega centra RS, izdano leta 1998.
gnl-237810
Kralj Rebeka, Goriške fronte 69,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 4. letnika
Šolskega centra Nova Gorica, izdano leta
2006. gnm-238134
Krijezi Suada, Cesta v pečale 32,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra za permanentno izobraževanje
– Cene Štupar, izdano leta 1987, izdano na
ime Nuhanović Suada. gns-238178
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Kuhelj Andraž, Celovška cesta 179,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 2003. gni-238213
Kurtić Suvad, Tod. Slapnica, Velika
Kladuša, BIH, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole Ivan Kavčič Ljubljana, izdano
leta 1990. gnv-238025
Lah Lovro, Ljubljanska cesta 54, Celje,
indeks, št. 01004330, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnb-237895
Lešnik Sonja, Stara Drava 7, Spodnji
Duplek, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta
1979. m-1139
Levičar Tadej, Ulica Tončke Čečeve
9, Krško, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2004. gno-238232
Lobe Rok, Mala Cikava 3/a, Novo mesto,
indeks, št. 93567443, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor.
m-1141
Mahnič Polona, Sušak 17, Ilirska
Bistrica, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika Šolskega centra Postojna
– Gimnazija Postojna, izdano leta 1998 in
1999. gnh-238214
Marič Blekič Franjo, Blagoljaška 15,
Vinkovci, Hrvaška, diplomo in spričevalo 1.,
2. in 3. letnika Srednje gradbene šole Ivan
Kavčič Ljubljana. gnp-238006
Mijavšek Nataša, Na Ledini 6, Orehova
vas, maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 2001. m-1143
Mis Jure, Vikrče 45, Ljubljana Šmartno,
spričevalo 3. letnika BIC Ljubljana, izdano
leta 2005. gnu-237926
Mis Špela, Zavrh pod Šmartno goro 1,
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Euro
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2003 in
2005. gno-238132
Mladenovič Andrej, UHM 8, Kočevje,
indeks, št. 11260120382, Izobraževalni
center Hera. gnf-238016
Mladenović Dušan, Poštna ulica
7/b, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, Prešernova
cesta 6, izdano leta 1999. gnr-237912
Mladenović Dušan, Poštna ulica
7/b, Vrhnika, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, Poljanska 28/a,
izdano leta 2001. gni-237913
Mlakar Ana, Platiševa ulica 67, Cerkno,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija Vege
v Idriji, izdano leta 1999. gne-237892
Mlakar Matjaž, Češnjica 9, LjubljanaDobrunje, diplomo Srednje šole tehniških
strok Franca Leskoška – Luke Ljubljana,
izdana leta 1989. gnl-237835
Mozetič Daša, Zvirce 8b, Tržič, spričevalo
1. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
2005. gni-237813
Mravlje Aleš, Ulica Janka Puclja 5, Kranj,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Kranj, izdano leta 2000.
gnq-237809
Mujičić Denis, Rimska cesta 18, ŠmarjeSAP, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo v
Ljubljani. gnz-238196
Novak Peter, Strma pot 4/a, Koper
– Capodistria, indeks, št. 01004491, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gng-237965
Omerzel Slavko, Velike Brusnice 35,
Brusnice, spričevalo o končani OŠ Raka,
izdano leta 1988. gnt-238002
Ozimek Jure, Peričeva 17, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gny-238197
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Ozmec Drago, Ob železnici 6, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1991.
m-1132
Peklenk Anže, Stranska vas 17b,
Dobrova, obvestilo o uspehu 3. letnika
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnt-237881
Pengov Matej, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane, izdano leta 1991.
gnb-237945
Perme Ajda, Žaucerjeva ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2005. gnv-237875
Peterka Dušanka, Prelog, Krožna pot
46, Domžale, indeks, št. 71112485, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. gnj-237962
Petrič Marija, Jakovica 11, Logatec,
maturitetno spričevalo Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 1983, izdano na ime Kobal
Marija. gnq-237855
Pobega Dragana, Regentova 4b, Ankaran
– Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Koper, izdano
leta 1991, izdano na ime Šukalo Dragana.
gnh-238089
Pogačar Kristina, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2004 in 2005. gnq-238230
Poje Sanja, Pungert 4, Draga, spričevalo
o končani OŠ dr Antona Debeljaka Loški
potok, izdano leta 2004. gnu-238180
Potočnik Robert, Zavrh pri Galiciji 8,
Žalec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani – smer aranžerski
tehnik. gnk-238211
Radaković Mario, Ul. Marjana Kozine 12,
Črnomelj, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2006. gnr-238004
Robat Darja, Kardeljeva 72, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1997.
gnu-237976
Rodi Jelka, Industrijska 27, Murska
Sobota, diplomo Gimnazije Murska Sobota,
izdana leta 1987. gnc-237894
Scheicher Matevž, Tomišelj 8, Ig,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1999.
gns-237978
Sedej Petra, Cesta zmage 16, Zagorje
ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2003. gnm-238034
Seilnacht Urška, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gng-238140
Sejadinovska Alena, Celovška cesta 66,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in
2000. gnj-238212
Sijamhodžić Husein, Lubarda, Bužim,
BIH, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčič Ljubljana.
gne-238317
Sitar Tone, Cesta Andreja Bitenca 60/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1999. gnh-237864
Srakar Matjaž, Tržaška cesta 14,
Logatec, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani. gnw-238199
Srakar Matjaž, Tržaška cesta 14,
Logatec, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1991. gnu-238201
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Svilar
Branko,
Spodnje
Pirniče
21/c, Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnj-238262
Šafar Goran, Pot na Fužine 25, Ljubljana,
indeks, št. 26105946, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Ljubljani. gnm-237834
Šeruga Katja, Črmošnjice 62, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Splošne
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2003 in
2004. gnc-237994
Škafar Tomaž, Trdinova 7, Krško,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2004. gnz-238321
Šporar Marko, Bistra 14, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2005. gnt-238152
Šučur Borivoj, Pivška 5, Postojna,
spričevalo o končani OŠ bratov Vodopivec
Pivka. gnw-238074
Švarc Breda, Usnjarska ulica 2, Domžale,
maturitetno spričevalo in spričevalo 5. letnika
Srednje šole Domžale – ekonomski tehnik,
izdano leta 2004. gnc-237969
Tomažič Gregor, Tischlerjeva ulica 9,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2002. gnq-238109
Toprek Saša, Krimska ulica 12, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, 2006.
gnh-238314
Tunja Matej, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Kamniku – ŠC Kamnik
Rudolf Maister Kamnik, izdano leta 2002 in
2003. gni-237963
Udovič Marija, Cesta na Brdo 61,
Ljubljana, diplomo št. D/27-47 Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper,
izdana leta 1986 na ime Štemberger Marija.
gnv-237825
Usović Alen, Cesta zmage 35/a, Zagorje
ob Savi, spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2003. gnu-237901
Varl Matjaž, Cesta revolucije 14,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Srednje
strojne šole Jesenice. gni-238163
Varl Matjaž, Cesta revolucije 14,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje
strojne šole Jesenice. gnh-238164
Varl Matjaž, Cesta revolucije 14,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole Jesenice. gnj-238162
Vladislavić Anamarija, Javornik 41,
Ravne na Koroškem, indeks, št. 28030677,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gnv-237850
Vodeb Petra, Cesta 6. maja 9, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2005 in 2006. gnu-237826
Vozelj Matej, Velika Preska 12, Polšnik,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnn-237808
Vrabelj Nina, Ulica Jaka Puclja 3, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije v
Kranju, izdano leta 2005. gno-238207
Vrhunec Žan, Malnarjeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2005. gny-237922
Vujčić Svetlana, Pavšičeva ulica 20,
Logatec, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnm-237959
Vujčić Svetlana, Pavšičeva ulica
20, Logatec, indeks, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnl-237960
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Zaletel Polona, Trboje 6, Kranj, spričevalo
4. letnika Gimnazije Kranj. gnk-237811
Zidar Alenka, Cesta Cirila Tavčarja
1/b, Jesenice, indeks, št. 20200337, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-238167
Železnik Miha, Murnova 13, Ljubečna,
maturitetno spričevalo Gimnazije Center
Celje, izdano leta 2004. m-1134
Žvan Anton, Pšenična Polica 19, Cerklje
na Gorenjskem, diplomo Srednje šole
elektrotehniške in kovinarsko predelovalne
usmeritve, izdana leta 1986. gnr-237879

Ostale listine preklicujejo
Atlija Martina, Dvorje 8, Cerklje na Gorenj
skem, študentsko izkaznico, št. 01098381,
Pedagoška fakulteta. gnt-237977
Avtoprevozništvo Kokalj s. p., Goličnikova
ul. 5, Mozirje, TIR certifikate, št. 2153 in
2154 za kamion CE J2 – 14S/L2 – 14CE.
gnn-238183
Beguš Dejan, Čeplez 14, Cerkno,
študentsko izkaznico, št. 64020008, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gng-237815
Benko Borut, Ulica Štefana Kovača 38,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod zaporedno št. 1429.
gnv-237975
Berdnik Jaka, Cesta Dolomitskega
odreda 102, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljubljani.
gno-238332
Besednjak Jernej, Glagolaška ulica
1b, Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gni-237988
Bostič
Uroš,
Spodnje
Gameljne
18/b, Ljubljana Šmartno, delovno knjižico.
gnt-238202
Brumen Danilo, Frana Kovačiča 11,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93528220,
izdal FERI Maribor. m-1133
Ceglar Mihael, Cesta Tončke Čeč 2a,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 64050138,
Fakulteta za elektrotehniko. gnu-238051
Cotič Tina, Budičinova ulica 3, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
25006192, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gnj-237812
Čerenak Nina, Slomškova 5/a, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, št. 18845/2004,
ser. št. 577626, izdala UE Slovenske
Konjice. gnm-238184
Divjak Lucija, Gorica 35f, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41040130,
Medicinska
fakulteta
v
Ljubljani.
gni-237838
Dobaja Matjaž, Vrhovska cesta 36,
Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št.
93567362, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo Maribor. m-1136
Dolanc Maša, Vinterca 33, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika. gne-238292
Dostal Zalar Metka, Andričeva ul. 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-238185
Dvoršak Štefka, Sp. Ščavnica 94a, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnb-237995
Fratnik Brajdih Erika, Kobdilj 5c, Štanjel,
delovno knjižico. gnu-238001
Fratnik Brajdih Irena, Kobdilj 5c, Štanjel,
delovno knjižico. gnk-237986
Golc Eva, Trubarjeva ulica 91, Celje,
študentsko izkaznico, št. 25007133,
Fakulteta za arhitekturo. gny-238022
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Hladin Olga, Lahomno 26, Laško, delovno
knjižico, ser. št. 0155928. gnt-238181
Hodžić Anisa, Ulica Vide Pregarčeve 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-238215
Hribar Polona, V Karlovce 13, LjubljanaDobrunje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola Ljubljana. gnb-238320
Ivanc Robert, Tkalska ulica 43, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-237966
Jagodic Ana, Ferberjeva ulica 33,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnf-238316
Jalovec Lara, Poljanska cesta 19,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnc-238319
Jesih Anja, Ulica Angelce Ocepkova
15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
32030074, NTF. gnc-237819
Karner Ivana, Onkraj Meže 5, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
41030093, izdala Medicinska fakuleta v
Ljubljani. gnt-237852
Kenda Erik, Trg Golobarskih žrtev 12,
Bovec, študentsko izkaznico, št. 64040163,
Fakulteta za elektrotehniko. gnw-237874
Klopčič Vojko, Kunaverjeva ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-238186
Kogovšek Kaja, Rožna dolina, Cesta
II/41, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01005489, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnq-237830
Kolarič Srečko, Parecag 134/a, Sečovlje
– Sicciole, delovno knjižico. gnm-238159
Kos Valentin, Rojčeva ulica 26,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 011737,
izdano pri Ministrstvu za notranje zadeve.
gnz-237896
Kovačević Saša, Šinkov Turn 31, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 18030592, izdala
FF v Ljubljani. gnm-238084
Krajnc Rok, Kal 16, Zagorje ob Savi,
študentsko izkaznico, št. 64970067, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gns-238228
Krijanović Anđelka, Strossmayerjeva
ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico.
gng-238240
Križan Maša, Smrjene 158/a, Škofljica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika. gnf-238291
Lampič
Sabina,
Šmarska
cesta
35, Škofljica, študentsko izkaznico, št.
19438995, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnr-238204
Lampreht Žiga, Mariborska cesta 13,
Mežica, študentsko izkaznico, št. 09050253,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gnk-238261
Lanjšček
Katja,
Lendavska
25,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
29005254, Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnb-237970
Menard Tjaša, Velika Loka 39, Grosuplje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gng-238315
Mencinger Marjan, Tesarska ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-237958
Miklavžin Ana, Kidričeva 55, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 30012521, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnd-237893
Nemec Kristjan, Cesta Zasavskega
bataljona 7, Litija, delovno knjižico.
gny-237997
Novak Merčun Andreja, Andričeva ulica
3, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-238187
Pintarič Peter, Štrafelova 28, Ptuj,
vozno karto, št. 8741, smer Maribor – Ptuj.
m-1138

Plohl Hilda, Zlato Polje 2, Kranj, delovno
knjižico. gng-238015
Premelč Mojca, Pot na grič 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-238188
Puškar Ljiljana, Janka Puclja 9, Kranj,
pobotnico, št. 575723, izdala Zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gne-238171
Puškar Ljiljana, Janka Puclja 9, Kranj,
pobotnico, št. 575734, izdala Zavarovalnica
Adriatic Slovenica. gnv-238175
Puškar Ljiljana, Janka Puclja 9, Kranj,
pobotnico, št. 647301, izdala Adriatic
Slovenica d.d. gnd-238176
Remus Natalija, Vrh 26, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 01005253,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd-238193
Simič Jan, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71050667,
Biotehniška fakulteta. gnq-237880
Steblovnik Tjaša, Rečica 22, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 41040220,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnx-238198
Strmšek Branka, Žiče 267a, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico, št. 19057,
izdala Ue Slovenske Konjice. gnp-238331
Šega Edvard Miroslav, Obirska ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-238190
Škapin Aljoša, Hrašče 11, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 41030113,
Medicinska fakulteta. gni-237842
Tadič Slavica, Cesta v Hrastje 60,
Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico,
št. 19416873, Ekonomska fakulteta.
gng-237890
Titan Vesna, Jagoče 12/g, Laško,
študentsko izkaznico, št. 31200060,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gns-237853
Trajber Marko, Škofjeloška cesta
23, Medvode, študentsko izkaznico,
št. 19420510, Ekonomska fakulteta.
gno-237882
Vodišek Rajko, Kolodvorska 2, Koper
– Capodistria, vpisni list za čoln, št.
3734-1223/92-02, izdan dne 15. 10. 2002.
gnv-238000
Vučko Gregor, Sergeja Mašere 5, Izola
– Isola, študentsko izkaznico, št. 41020055,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljana.
gnm-238209
Vuk Andrej, Vižmarska pot 10/a, LjubljanaŠentvid, delovno knjižico. gnh-238189
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Ljubljana, Verovškova ulica 60b,
1000 Ljubljana, preklicuje dokumente stroge
evidence: 01 (zav. polica), od 6560619 do
6560625, 7 kom; 02 (zav. polica), od 4795657
do 4795663, 7 kom; 29 (zav. polica), od
361056 do 361060, 5 kom; 40 (zav. polica),
od 2745305 do 2745308, 4 kom; 44 (zav.
polica), od 6208489 do 6208492, 4 kom; 81
(zelena karta), od 9482102 do 9482105, 4
kom; 701 (računi), od 283823 do 283828, 6
kom; 703 (dobropis), od 162934 do 162934,
1 kom; 703 (dobropis), od 168394 do
168395, 2 kom; 703 (dobropis), od 183407
do 183416, 10 kom; 704 (bremepis) od
29806 do 29806, 1 kom; 704 (bremepis)
od 29807 do 29807, 1 kom; skupaj 52 kom.
dokumentov. Ob-27567/06
Zorič Natalija, Žlebej 3/a, Novo mesto,
delovno knjižico, izdana na ime Turšič
Enes, stanujoč Cesta 1. maja 6 Senovo.
gnu-238226
Zorič Natalija, Žlebej 3/a, Novo mesto,
preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 99/2006. gnt-238227
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Štampiljke preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

7813
7813
7813
7813
7813
7813
7849
7863
7878
7878
7882
7884
7884
7891
7899
7904
7904
7906
7916
7922
7931
7935
7935
7935
7936
7940
7940
7942
7942
7945
7945
7949
7949
7950
7950
7950
7951
7951
7951
7951
7952
7953
7956
7956
7958

Stran

7959

Stran

7960 /
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PRAVKAR IZŠLO

dr. Peter Schlechtriem
dr. Damjan Možina

PRAVO MEDNARODNE
PRODAJE
Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga

Z ALOŽBA

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

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

Pravo
y

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

mednarodne prodaje

– 261614 broširana izdaja

11.935 SIT (49,80 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig
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