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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-30035/06
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ortopedske endoproteze in potrošni material za artroskopije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Pri skupinah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 se
lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto
blaga.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
9, 10, 11, 12 in 13).
Ocenjeni stroški brez DDV: 205,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 9
Naslov: rezila za pogonsko enoto – Linvatech
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M028.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa, so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
Naslov: rezila za pogonski enoti Dyonics
EP1 in PS3500EP
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M028.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa, so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
Naslov: potrošni material za artroskopijetravmatologija
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa, so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
Naslov: potrošni material za rekon. OP
vezi kolenskih in ramenskih sklepov
2. Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13
Naslov: potrošni material za ortopedijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M028.
3) Količina ali obseg: obseg in količine, ki
so predmet javnega razpisa, so opredljene v
razpisni dokumentaciji.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33180000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M028.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 1. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30061/06
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, kontaktni osebi: Kovač Petra in Ladislav Selinšek, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/22-01-434,
+386/2/22-01-465, faks +386/2/25-26-551,
elektronska pošta: petra.kovac@maribor.si,
ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.3) Vrsta in količina blaga: dobava električne energije za potrebe Mestne občine Maribor v letu 2007.
Electricity supply for the Municipality of
Maribor for the year 2007.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: oktober 2006.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. I
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda za šport.
Sklop št. II
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe materialno tehnične službe.
Sklop št. III
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave.
Sklop št. IV
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe družbenih dejavnosti.
Sklop št. V
1) Kratek opis: dobava električne energije za objekte vodooskrbnega sistema.
2) Vrsta in obseg: dobava električne
energije za potrebe Mestne občine Maribor
v letu 2007.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 10. 11. 2006;
– dobave: 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
Za vse sklope.
Vse ostale podrobnosti razvidne v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 6/34
Ob-30182/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: električna energija za leto 2007.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: vsa odjemna mesta Pošte Slovenije.
Šifra NUTS: Sl.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: električna energija
za obdobje od 1. 2. 2007 do 29. 2. 2008.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
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II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 3. 11. 2006.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.

Storitve
Ob-30101/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktni osebi: Darja Blatnik in Lojzka
Sever, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47,
elektronska pošta: info@z-blagovnerezerve.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava .
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.00.00-2.
II.2.3) Kategorija storitve: 06.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje premoženja in premoženjskih
intetresov zavoda.
Ocenjena vrednost storitve: 300,000.000
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-30309/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5,
2000 Maribor, Slovenija, v roke: mag. Ljubo
Žerak, tel. +386/41/63-99-63, e-pošta: ljubo.zerak@azp.si, faks +386/2/234-14-53.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
mag. Ljubo Žerak, 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) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: strokovne podlage razvoja JŽI in
druge železniške infrastrukture na območju
ljubljanskega železniškega vozlišča.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavna kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Predmetna naloga se bo ukvarjala z
razvojem celotne železniške infrastrukture na območju ljubljanskega železniškega vozlišča oziroma na območju mestne
občine Ljubljana, kakor tudi Regionalne
razvojne agencije ljubljanske urbane regije. S pojmom celotne železniške infrastrukture je mišljena javna železniška
infrastruktura, ki je v državni lasti in jo
upravlja Javna agencija za železniški pro-
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met, nadalje železniška infrastruktura, ki
jo za svojo dejavnost potrebuje in razvija
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kakor
tudi predvideni ljubljanski tramvaj.
V predmetni nalogi bo treba ponovno preveriti izbrane variante rešitve ljubljanskega
železniškega vozlišča iz leta 1995, kakor tudi
dodatne variante. Končni izdelek bodo strokovne podlage, ki bodo služile kot osnova
za izdelavo DLN in občinskih prostorskih dokumentov PUP in PR MOL ter PIZ. Izdelek
bo moral vsebovati vse potrebne tehnične,
ekonomske, prostorske, okoljevarstvene idr.
podlage, kakor je zahtevano v predmetni zakonodaji ali pa predpisano v projektni nalogi.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 27. 10. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-30323/06
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 21/2006 CTO.
II.2.3) Kategorija storitve: 15.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet javnega naročila je izvedba storitev načrtovanja, oblikovanja, izdelave,
tiskanja, laserskega izpisovanja in konfekcioniranja/kuvertiranja in distribucije
obrazcev Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2007.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 25. 10. 2006.
II.5) Drugi podatki: naročilo bo oddano
za obdobje 1 leta, naročnik pa lahko po
postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno z 2. točko 97. člena Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1) odda istovrstna
dela izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja
leta pod pogojem, da niso pretekla 3 leta od
podpisa prve pogodbe.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-111/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Javni razpisi
Blago
Št. 430-426/2006/3
Ob-30310/06
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo in
montažo opreme za integracijsko hišo v Mariboru, št. 430-426/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28644/06, se spremeni točka:
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e)
v Oddelku I: naročnik tako, da se pravilno
glasi: Uradno ime: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-30308/06
Popravek
V javnem naročilu Poslovno informacijski
sistem, z oznako 385-9/2006, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 13. 10.
2006, Ob-28857/06, se popravijo naslednje
točke:
1. popravek točke II.3) Trajanje javnega
naročila ali rok za zaključek
Besedilo popravljene objave se glasi:
Čas v mesecih 39 (od oddaje naročila).
2. popravek točke III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
Besedilo popravljene objave se glasi:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT in z veljavnostjo še najmanj
90 dni od roka za predložitev ponudb.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV in z veljavnostjo 39 mesecev od sklenitve pogodbe.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti z DDV in z veljavnostjo od začetka
garancijske dobe do še najmanj enega dne
po preteku garancijskega roka.
3. popravek točke 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
Pogoj pod alineo 4a) “Ponudnik sodi vsaj
v bonitetni razred 3C za leto 2005” se črta.
4. popravek točke III.2.1.3) tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Besedilo popravljene objave se glasi:
Dokazilo pod točko 5: Razvidno iz referenc, vpisanih v obrazec »Prijava« (obrazec
A-4). Razvidno iz izpolnjenih ter s strani
referenčnega partnerja potrjenih referenčnih potrdil (vzorec referenčnega potrdila je
priložen razpisni dokumentaciji). Potrjene
reference morajo v celoti izpolnjevati zahteve, navedene v obrazcu A-4a.
Dokazilo pod točko 6: Razvidno iz izpolnjenega obrazca »Kapacitete« (obrazec A-11). Ponudnik mora predložiti fotokopije delovnih knjižic vseh prijavljenih
kadrov.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
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Ob-29602/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
Adamič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-24, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.strezniki-2006@
bsi.si, internetni naslov: http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-04-IT/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strojne in programske opreme za
nadgradnjo strežniškega sistema Banke
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.20.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava opreme, garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje in namestitev opreme,
in sicer:
– Intel strežniki (9 kosov),
– programska oprema VMware ESX server,
– garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje za dobo 5 let,
– namestitev opreme,
– izobraževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija:
– bančno garancijo na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti z rokom veljavnosti, enakim roku
veljavnosti ponudbe;
– prodajalec je dolžan v roku 10 dni po
podpisu pogodbe izročiti kupcu bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– ob prevzemu opreme mora prodajalec
izročiti kupcu nepreklicno in brezpogojno
bančno garancijo na prvi poziv 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: ceno
opreme: prodajo in vse stroške dobave, namestitve, konfiguracije in integracije opreme v obstoječ sistem kupca po specifikaciji
kupca, garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje ter veljavni davek plača kupec na podlagi izstavljenega računa 30 dni po podpisu
prevzemnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predlo-
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ži skupina ponudnikov – skupna ponudba,
mora le-ta izpolnjevat pogoje 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 iz 42. in 42.a
člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
– bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnja tri leta in potrdila poslovnih bank, ki
vodijo ponudnikove transakcijske račune,
da ti v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani. Potrdilo banke ne sme biti starejše
od 30 dni,
– da redno poravnava svoje obveznosti
podizvajalcem (kolikor nastopa s podizvajalci). Pisne izjave vsakega v ponudbi navedenega podizvajalca, da je ponudnik do
njega pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti. Datum izjave
ne sme biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) izjavo in ustrezna dokazila, da ima
zaposlena najmanj dva certificirana strokovnjaka, ki imata ustrezno strokovno znanje za
vzdrževanje ponujene strojne opreme,
b) potrdilo (pogodba ali drug dokument)
za tekoče koledarsko leto, s katerim dokazuje svoj odnos s proizvajalcem opreme,
c) potrdilo (pogodba ali drug dokument)
za tekoče koledarsko leto, s katerim dokazuje, da je pooblaščeni serviser za predmet
javnega razpisa,
d) izjavo proizvajalca opreme, da ima v
Sloveniji vsaj še enega svojega direktnega pooblaščenega servisnega partnerja za
predmet ponudbe, ki opravlja servisno dejavnost vsaj eno leto in izpolnjuje pogoje
razpisa,
e) oznako CE na opremi, skladno s Pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena
za uporabo znotraj določenih napetostnih
mej (Ur. l. RS, št. 27/04).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: Jav-raz-04IT/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic 05312709226-3040.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 10.15; Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, 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: 16. 10. 2006.
Banka Slovenije
Ob-29723/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Občina Krško, 8270 Krško, Slovenija,
v roke: Matjaž Pirc, tel. +386(0)7/49-81-277,
+386(0)7/49-81-275, e-pošta: matjaz.pirc@
krsko.si, faks +386(0)7/49-81-276.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave ter javnih zavodov
v Občini Krško za leto 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: območje Občine Krško.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave ter javnih zavodov v
Občini Krško za leto 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za en ali za
oba sklopa, in sicer:
– dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave,
– dobava električne energije za posamezne objekte (upravni organi, javni zavodi...).
En ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega dobavo električne energije
v letu 2007.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT;
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 30. dan po prejemu
mesečnih računov v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna. Račune bo dobavitelj izstavljal ločeno za javno razsvetljavo
(skupaj) ter ločeno za vsak javni zavod oziroma ločeno za posamezno merilno mesto
upravnega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo vseh družbenikov. Oddaja
dobav podizvajalcem ni dovoljena.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti – licenco,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da je bil v zadnjih treh letih najmanj
enkrat dobavitelj električne energij v skupni
vrednosti več kot 30 mio SIT letno,
– da imajo pravočasno poravnane svoje
obveznosti do dobaviteljev in kooperantov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON 1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih dobav električne
energije v zadnjih treh letih, vključno z zahtevanimi obrazci,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena za
posamezen sklop.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
22. 11. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254-0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 22. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 11.
2006 ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba
D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 10. 2006.
Občina Krško
Št. 6/34
Ob-29724/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: komunikacijska oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
komunikacijska oprema:
– hrbtenični usmerjevalnik: 1 kos,
– DRAM pomnilnik: 1 kos,
– prenosni terminal: 3 kose,

– IP telefoni: 10 kosov,
– lP telefon 2: 15 kosov,
– IP telefon 3: 25 kosov,
– IP navidezni telefon: 1 komplet,
– IP konferenčna postaja: 3 kose,
– spremljevalna konzola: 5 kosov,
– dostopna točka: 10 kosov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32570000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: komunikacijska oprema:
– hrbtenični usmerjevalnik: 1 kos,
– DRAM pomnilnik: 1 kos,
– prenosni terminal: 3 kose,
– IP telefoni: 10 kosov,
– lP telefon 2: 15 kosov,
– IP telefon 3: 25 kosov,
– IP navidezni telefon: 1 komplet,
– IP konferenčna postaja: 3 kose,
– spremljevalna konzola: 5 kosov,
– dostopna točka: 10 kosov.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od
izdaje računa. Priloga računa je podpisana
dobavnica s strani naročnika, za dobavljeno
opremo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
P 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P 9 Izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1 Dokazilo o registraciji.
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
P 3 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Dokazila o finančnem poslovanju
– BON 1/P in potrdilo/a poslovne/ih bank/e
pri kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN.
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
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Tehnični pogoji:
P 10 izjava o izpolnjevanju tehničnih
zahtev.
P 11 Kolikor je ponudnik na področju, ki
je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status.
P 12 Ponudnik mora imeti in dokazati
status pooblaščenega prodajalca opreme,
ki jo ponuja v ponudbi.
P 13 Ponudnik mora imeti status najmanj
Cisco Premier Certified Partner oziroma
drug ustrezen status na osnovi katerega je
zagotovljen enak tehnični nivo usposobljenosti – ponudnik predloži dokazilo.
P 14 Ponudnik mora imeti podpisano
ustrezno pogodbo o tehnični in strokovni
podpori s proizvajalcem opreme, ki zagotavlja izpolnjevanje pogojev P17 in P18.
P 15 Ponudnik mora imeti redno zaposlene najmanj 3 strokovnjake, s statusom
CCNP (Cisco Certified Netvvork Professional) oziroma drug ustrezen status na osnovi
katerega je zagotovljen enak tehnični nivo
usposobljenosti.
P 16 Ponudnik mora imeti redno zaposlena najmanj 3 strokovnjake, s statusom
CCDP (Cisco Certified Design Professional) oziroma drug ustrezen status na osnovi
katerega je zagotovljen enak tehnični nivo
usposobljenosti.
P 17 Vsa ponujena oprema mora imeti
najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo.
P 18 Ponudnik mora v obdobju garancije
zagotoviti zamenjavo katerega koli kosa komunikacijske opreme podane v tehničnem
delu v času 5 dni.
P 19 Vsa ponujena oprema mora ustrezati tehničnim standardom, veljavnim v
Evropski uniji (EU). Oprema mora biti opremljena s certifikatom o skladnosti.
P 20 Ponudnik mora za vsako vrsto ponujene opreme podati natančne tehnične
specifikacije, modelno in kataloško številko
proizvajalca.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 92-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v primeru, da si
ponudnik natisne razpisno dokumentacijo s
spletne strani Pošte www.posta.si, plačilo ni
potrebno. Če pa ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo po pošti, pošlje dokazilo
o plačilu po faksu 02/449-23-79.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 12. 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 23. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 12.
2006 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 10. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 85/2006
Ob-29856/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Gornja Radgona, kontaktna oseba: Marinka Kolarič, Prežihova
1, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-31-60, faks 02/564-31-70, elektronska pošta: marinka.kolaric@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za obdobje od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, po drugem odstavku 19. člena ZJN 1-A.
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: celotna
orientacijska letna količina bo razvidna iz
razpisne dokumentacije za naslednje sklope
oziroma podsklope živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava,
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila za dobavljeno blago je
30 dni od dneva izstavitve zbirnega računa
posameznega meseca dobave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum oziroma
okvirno pogodbo za obdobje 12 mesecev.
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 ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– da 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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– 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,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da je ekonomsko in finančno spo
soben,
– da zagotavlja podatke o sledljivosti za
goveje in mleto meso,
– da bo dostava na odjemno mesto naročnika (franco šola),
– da bo vsaj 3-5 dni pred vsako spremembo cen dostavljal predračune in ce
nike,
– da bo zagotavljal rok dobave maksimalno 3 dni po naročilu ter v naročenih količinah. V izjemnih nujnih (urgentnih) primerih mora biti rok dostave 60 minut oziroma
krajši od prejema naročila (ne velja za jajca
in ostale prehrambene izdelke),
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem in upošteva
druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil,
izdanih podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
in zbirno (dekadno) fakturiranje za obdobje
10 dni oziroma največkrat 3-krat mesečno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem ustreznem organu (za pravne osebe
redni izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta, ki ne sme
biti starejši od 30 dni na dan določen za
predložitev prijav);
– potrdilo iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je dovoljenje za opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona
potrebno;
– potrdilo, 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 organ države; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ne sme biti starejše od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zad
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njih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, kot so BON obrazci ali podatki iz
bilance uspeha in podatki 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o nezavajajočih podatkih,
– izjava o sledljivosti govejega mesa
– izjava o roku dostave blaga, spremembi cen in dostavi cenikov, o zagotovljenem
rednem nadzoru in kontroli kakovosti živil
(HACCP sistem),
– obrazec o plačilnih pogojih in izstavitvi
zbirnih računov.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun Osnovne šole Gornja Radgona:
01229-6030650843.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Osnovna šola Gornja Radgona
Ob-29866/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Mitja Bensa, Prešernova cesta
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01-478
21 36, faks 01-478 21 62, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov:
http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Škufca, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 0590-75-606, faks 0590-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Škufca, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 0590-75-606, faks 0590-75-609,
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: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 025/2006-MZZ.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in garancijsko vzdrževanje čitalcev prstnih odtisov (za potrebe izdajanja vizumov na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije po
svetu).
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:
30.21.61.10-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 30.02.16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 70 kosov čitalcev prstnih odtisov za potrebe izdajanja vizumov na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije po svetu. Delna dobava: 4 kosi v roku 20 dni, ostalo v roku 90 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje za resnost ponudbe v vrednosti
2,000.000 SIT.
Izbrani ponudnik bo moral po podpisu
pogodbe skladno s pogodbenimi določili
predložiti še:
– bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedno pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje 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: plačilni
rok: 30. dan po uspešno opravljenem posameznem prevzemu in prejemu fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ponudnik ima poravnane vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejši
od 15 dni od roka za oddajo ponudb,
5. ponudnik ima s proizvajalcem oziroma
principalom opreme, ki je predmet ponudbe,
sklenjeno veljavno pogodbo za prodajo in
podporo,
6. oprema, ki jo ponuja ponudnik, je bila
že dobavljena državnemu organu v katerikoli državi EU ali v ZDA.
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. Kolikor ponudnik priloge

ne bo predložil, bo naročnik štel, da je s
podpisom ponudbe podal izjavo, da takega
dovoljenja za izvedbo predmetnega razpisa
ne potrebuje,
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
Ad 4) pozitivno mnenje pooblaščenega neodvisnega revizorja iz katerega je
razvidno, da ima ponudnik poravnane vse
obveznosti do vseh dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
datuma revizorjevega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni od roka za oddajo
ponudb. Mnenje revizorja so dolžni predložiti ponudniki v primeru, če je skupna
ponudbena vrednost nad 50 mio SIT brez
DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 5) kopija veljavne pogodbe s principalom oziroma proizvajalcem,
Ad 6) lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja, z obvezno navedbo države,
organa, ki je opremo kupil, ter navedbo ponujenega modela.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7.
2006, Ob-19331/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 025/2006-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 26. 11. 2006,
cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu www.praetor.si. Druga
možnost pridobitve je pisni zahtevek na
elektronski naslov: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 11. 2006, do 12.
ure, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
ob 12.30, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, javno naročilo (razen DDV) se financira iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o
pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema - nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
VI.4) Dodatne informacije: zahtevke
za dodatna pojasnila je mogoče izključno
zastavljati preko v ta namen postavljenega informacijskega sistema na naslovu
www.praetor.si (pri tem javnem razpisu).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
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Ob-29891/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Beltinci, kontaktna oseba: Lilijana
Časl, Jugovo 33, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 02/542-20-90, faks 02/542-20-98,
elektronska pošta: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.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:
sukcesivna dobava živil po posameznih enotah zavoda, ki je naročnik javnega razpisa, za obdobje od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2007, dobava živil po drugem
odstavku 19. člena ZJN 1-A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki: Beltinci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipovci,
Melinci,
– mleko, mlečni izdelki: Beltinci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipovci, Melinci,
– meso: Beltinci,
– mesni izdelki: Beltinci,
– sadje: Beltinci,
– zelenjava: Beltinci,
– sveža kokošja jajca: Beltinci,
– drobni prehrambeni izdelki: Beltinci.
Dostava franco po enotah kupca razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudnik lahko svojo ponudbo odda za
več sklopov živil ali samo za posamezne
sklope živil, vendar mora na svoji ponudbi navesti za katere sklope živil želi oddati
svojo ponudbo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
Celotna orientacijska letna količina bo
razvidna iz razpisne dokumentacije za naslednje sklope oziroma podsklope živil:
1. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. sadje,
5. zelenjava,
6. sveža kokošja jajca,
7. drobni prehrambeni izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2007 z možnostjo podaljšanja za
2 leti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila za dobavljeno blago je
30 dni od dneva izstavitve zbirnega računa
posameznega meseca dobave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za 2 leti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom dobavitelja blaga ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– 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 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,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da zagotavlja podatke o sledljivosti za
goveje in mleto meso,
– da bo dostava na odjemno mesto naročnikov (franco enote vrtca-razloženo),
– rok dobave maksimalno 3 dni po naročilu. Dobave se vršijo od ponedeljka do
petka, od 6. do 7. ure za dnevno naročeno
blago, ter v količinah, ki se jih naroči. Za
dekadne dobave pa od ponedeljka do petka
do 13 ure. V izjemnih nujnih (urgentnih) primerih dostaviti naročeno blago v roku 1 ure
30 minut. Naročnik si pridržuje pravico do
delne spremembe količin naročenega blaga
dan pred izdobavo,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list
RS, št. 60/02 in 104/03) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02);
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok
in zbirno (dekadno) fakturiranje za obdobje
10 dni oziroma največkrat 3-krat mesečno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem ustreznem organu (za pravne osebe
redni izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta, ki ne sme
biti starejši od 30 dni na dan določen za
predložitev prijav);
– potrdilo iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je dovoljenje za opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona
potrebno;
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
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pristojni organ države; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ne sme biti starejše od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav);
– potrdilo, da ni bil zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek.
(Pod 4. in 5. alineo skupno potrdilo.)
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega računa,
kot so BON obrazci ali podatki iz bilance
uspeha in podatki 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– izjava o sledljivosti govejega mesa,
– izjava o zagotovljenem rednem nadzoru in kontroli kakovosti živil (HACCP sistem),
– obrazec o plačilnih pogojih in izstavitvi
zbirnih računov,
– izjava, da ni bil kaznovan v zvezi z
JN,
– izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
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 jo je mogoče vsak delovni dan od
9. do 13. ure.
Cena: 7.200 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun Vrtca Beltinci 01202-6030633348, UJP
M. Sobota; pri dvigu razpisne dokumentacije
se mora prevzemnik izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 11. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2006,
ob 9. uri, Vrtec Beltinci (uprava), Jugovo 33,
9231 Beltinci.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Vrtec Beltinci
Ob-29913/06
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, Slovenije, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala za potrebe Geodetske uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po vsej Sloveniji, glej
posamezne sklope naročila.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Celje.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Koper.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Kranj.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Ljubljana.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Maribor.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Murska Sobota.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Nova Gorica.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Novo mesto.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Ptuj.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Sevnica.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Slovenj Gradec.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Velenje.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: dobava pisarniškega materiala za potrebe Glavnega urada Geodetske uprave Republike Slovenije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
količine pisarniškega materiala so navedene
v obrazcih minimalnih potreb, ki so opredeljeni za vsak sklop posebej z okvirnimi
količinami.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:

na,
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1. Območna geodetska uprava Celje,
2. Območna geodetska uprava Koper,
3. Območna geodetska uprava Kranj,
4. Območna geodetska uprava Ljublja-

5. Območna geodetska uprava Maribor,
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica,
8. Območna geodetska uprava Novo
mesto,
9. Območna geodetska uprava Ptuj,
10. Območna geodetska uprava Sevnica,
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec,
12. Območna geodetska uprava Velenje,
13. Glavni urad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma od 11. 12.
2006 in/ali konec 11. 6. 2007 (konec trajanja naročila je odvisen od zaključka postopka oddaje skupnega javnega naročila
ODPISMAT-11/2006, Ministrstva za javno
upravo).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe
posla ali bianco menica za dobro izvedbo
posla (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema.
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. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. 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.
4. 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 upra-

va; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi države v kateri ima sedež.
5. 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.
6. 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).
7. 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. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
5. 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 (oziroma
za leto 2004, kolikor ga še ni možno pridobiti
za preteklo leto), 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 podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdila poslovnih bank, ki
vodijo ponudnikove transakcijske račune, da
le ti v preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti,
– tehnična specifikacija.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43000-33/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2006.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačilo. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun
EZR št. 01100-1000616337, model: 11,
sklic na št. 25127-7141998-99000006
ali brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske urave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 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: 19. 10. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-30015/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Muta, kontaktna oseba:
Marjeta Grebenc, Šolska ulica 6, 2366
Muta, Slovenija, tel. 02/88-79-520, faks
02/88-79-533, elektronska pošta: racunovodstvo.osmuta@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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/ 1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Muta.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
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:
Skupine blaga:
1. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. sveža zelenjava in sadje,
4. olja in izdelki,
5. sadni sokovi in sirupi,
6. žita, mlevski izdelki in testenine,
7. zamrznjeni izdelki iz testa,
8. konzervirana zelenjava in sadje,
9. ribe in konzervirane ribe,
10. jajca,
11. ostalo prehrambeno blago,
12. zamrznjena zelenjava,
13. meso in mesni izdelki,
14. piščančje in puranje meso.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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ročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe, kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/ 00, 42/ 02 in 47/04);
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan;
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
– da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
– da upošteva obveznosti uredbe (Uradni list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene
živil in uradnega nadzora nad živili;
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena – v
II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 13. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01281-6030671478.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 17. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 20. 10. 2006.
Osnovna šola Muta
Ob-30016/06
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).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: srčni spodbujevalniki.
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:
prijavitelj se lahko prijavi na posamezno vrsto blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33182210.
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, ki so predmet javnega razpisa,
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 79,262.672
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. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. izjavo, 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. izjavo, 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;
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5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad.
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1. da je predložil BON-2; 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 3 dni oziroma v nujnih primerih v roku 24 ur 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,
IIa, llb in III).
IV.1.1) Vrsta postopka:  omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks št.
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Srčni
spodbujevalniki.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do
13. ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 29. 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.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30022/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.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: 523/2006-5.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava kurilnega olja – extra
lahko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dornava 128, 2252 Dornava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 370.000
litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti za katero se prijavlja na razpis in
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 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:
– 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,
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– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali druge identične dokumente.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– izjavo o nekaznovanju,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni organ ali drugi
identični dokument.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 523/2006-5.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 24. 11. 2006,
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 1 mesec od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2006
ob 11. uri; Dornava 128, 2252 Dornava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-30023/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: mag. Stanislav Pušnik, dr. med.,
spec., direktor, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-52-38, faks
02/870-52-23, elektronska pošta: zdravstveni.dom@zd-ravne.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:
ultrazvočni aparat za diagnostiko v ginekologiji in porodništvu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dispanzer v Zdravstvenem
domu na Ravnah na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 15. 11. 2006,
cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01303-6030923764.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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. 12. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2006
ob 12. uri; Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11 – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Št. 169/21
Ob-30024/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Mag. Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: JREL 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava električne energije v
letu 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina na osnovi trenutne porabe je za
l. 2007: 2.049.258 kWh.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Finančno zavarovanje za dobro izvršitev
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo naročnik izvedel 30 dni po prejemu računa za posamezen mesec, po dejanski
porabi.
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:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Ponudnik sprejema vse pogoje te razpisne dokumentacije.
2. Ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter temi navodili ponudnikom.
3. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila
in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
4. Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
tako dovoljenje potrebno.
5. Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
6. Da zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem.
7. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali ni bil začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
8. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj sedež in
poravnane vse dajatve v skladu s predpisi
Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini.
9. Ponudnik ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki ne smejo sodelovati in naročniku Komisija za preprečevanje korupcije
ni dovolila, da bi sodeloval s ponudnikom,
kolikor je ponudnik uvrščen na tak seznam.
10. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo izkazati, da je poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga ali storitev, podizvajalcev in kooperantov, ki so zapadle do
dneva oddaje ponudbe za ta javni razpis.
11. Ponudnik ne sme imeti blokiranega
katerega transakcijskega računa v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa.
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12. Ponudnik je v preteklem letu oskrboval z električno energijo najmanj 200 odjemnih mest.
13. Ponudnik mora imeti licenco za opravljanje energetske dejavnosti s področja
predmetnega javnega naročila.
14. Ponudnik mora biti tehnično in ekonomsko sposoben izvesti to javno naročilo.
15. Ponudnik mora imeti pridobljene proste čezmejne zmogljivosti.
16. Ponudnik mora biti član bilančne skupine ali podskupine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske službe):
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji poslovne dejavnosti, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, ki potrjuje, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, če je tako dovoljenje potrebno in
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja, ki ne sme biti starejše od
30 dni od dneva, ki je določen kot zadnji rok
za oddajo ponudbe.
4. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njihovim poslovanjem. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od dneva, ki je določen
kot zadnji rok za oddajo ponudbe.
5. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje, da zoper ponudnika ni bil uveden ali ni bil začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ponudnik ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva, ki je določen kot zadnji rok za oddajo
ponudbe.
6. Ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji priloži:
– Potrdilo davčnega organa, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od dneva, ki je
določen kot zadnji rok za oddajo ponudbe.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji priloži:
– Potrdilo davčnega organa, kjer ima
ponudnik sedež, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od dneva, ki je določen kot zadnji
rok za oddajo ponudbe.
– Potrdilo davčnega organa, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi Republike Slovenije. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od dneva, ki je določen kot zadnji
rok za oddajo ponudbe.
7. Ponudnik poda lastno izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni
uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, naročniki ne smejo
poslovati.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. Ponudnik poda lastno izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je
poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga ali storitev, podizvajalcev in kooperantov,
ki so zapadle do dneva oddaje ponudbe za
ta javni razpis.
9. Obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva, ki je določen kot
zadnji rok za oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. Originalno potrdilo, pridobljeno s
strani operaterja ali operaterjev sistema, da
je ponudnik v preteklem letu z električno
energijo oskrboval najmanj 500 (petsto) odjemnih mest.
11. Fotokopija licence oziroma potrdila
za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo
je izdala Javna agencija Republike Slovenije
za energijo.
12. Če ponudnik ni proizvajalec električne energije poda lastno izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je
tehnično in ekonomsko sposoben izvesti to
javno naročilo in ima vnaprej zagotovljene
kupne oziroma predkupne pogodbe za električno energijo v višini ocenjene razpisane
količine,
ali
če je ponudnik proizvajalec električne
energije ponudnik poda lastno izjavo pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
je sposoben proizvesti električno energijo v
količini, ki je najmanj enaka ocenjeni razpisani količini.
13. Fotokopijo dokazila o pridobljenih
prostih čezmejnih zmogljivostih za prenos
električne energije iz države oziroma regulacijskega območja, kjer bo ponudnik energijo kupil.
14. Fotokopijo potrdila, izdanega s strani
Borzen, organizator trga z električno energijo d.o.o., Ljubljana, da je ponudnik član
bilančne skupine oziroma podskupine.
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: JREL 2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 17. 11. 2006,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: vrednost
10.000 SIT (z DDV) nakažite na TRR št.:
01100-6030708671, UJP, s pripisom RD za
JREL 2006. RD lahko pridobite tudi po elek
tronski pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 11. 2006
ob 12. uri, Tržaška 25, 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: 19. 10. 2006.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 80/06
Ob-30027/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Vodmat, kontaktna oseba: Radmila Bosnić,
Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-71-00, faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba:
Radmila Bosnić, vsak delovni dan med 9.
in 10. uro, tel. 01/520-71-04, Korytkova 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-71-04,
faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtecvodmat@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba: Suzana Mlakar, vsak delovni dan med
8. in 12. uro, po predhodni najavi, s potrdilom o vplačilu, Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-71-00, faks
01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba: ponudbe sprejema
Suzana Mlakar, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, do vključno 28. 11. 2006 do 12. ure,
Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-71-00, faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega
blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Vodmat, Korytkova
24, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 23910 l in
5162 kg.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5159,5 kg.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: perutninsko meso, izdelki
iz perutninskega mesa in jajca.
3) Obseg ali količina: 2963 kg in
17000 kom.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 771 kg.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zelenjava in suhe stročnice.
3) Obseg ali količina: 20540 kg.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 21760 kg.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
zamrznjeno sadje.
3) Obseg ali količina: 3178 kg.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 2553 kg.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: sadni nektarji, sokovi in
sirupi.
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3) Obseg ali količina: 11418 l.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: 1753 kg.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: testenine, zamrznjeni
izdelki iz testa, kruhi in pečena pekovska
peciva.
3) Obseg ali količina: 13491 kg.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in keksi.
3) Obseg ali količina: 1270 kg.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe.
3) Obseg ali količina: 3040 kg in 125 l.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 3182 kg in 575 l.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago, količine navedene po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno
z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
RS (za ponudbe nad 30 mio SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24
mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga ter da
ponudba zajema vse artikle v posameznem
sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
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– da so ponudbene cene fiksne najmanj šest mesecev od datuma sklenitve
pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni;
– da ponudnik, ki uveljavlja pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega davka
na dodano vrednost obrazcu predračuna
predloži dovoljenje za uveljavljanje pravice
izdano s strani pristojnega davčnega urada;
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– odločba o registraciji objekta pri VURS
za ponudnike, ki so proizvajalci živil živalskega izvora;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila,
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi,
– izjava o kakovosti in zdravstveno – higienski neoporečnosti blaga z lastno izjavo ponudnika, da posluje skladno z načeli
HACCP sistema,
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1, največ 14.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena,
– fiksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
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. 11. 2006.
Cena (z vključenim DDV): 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
EZR naročnika 01261-6030636665, sklic
na št. 29213.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2006
ob 10. uri; Vrtec Vodmat, Korytkova 24, Ljubljana, pedagoška soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Vrtec Vodmat
Št. 40/06
Ob-30036/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Kozje, kontaktna oseba: Monika Novak, Kozje 131, 3260 Kozje, Slovenija,
tel. 03/80-90-510, faks 03/80-90-510, elektronska pošta: o-kozje.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.
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 Kozje,
Kozje 131, 3260 Kozje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni sklop v okviru posamezne
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 ozi-
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roma 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. 1. 2007.
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 17. 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.
01251-6030657428 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: 17. 11. 2006 do 9.
ure, na naslov naročnika: Osnovna šola
Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
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predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 17. 11. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovne šole Kozje, Kozje 131, 3260
Kozje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Osnovna šola Kozje
Ob-30054/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Radlje ob Dravi, kontaktna oseba: Andjelka Jevtić, Koroška c.
17, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/887-95-72, faks 02/887-95-87, elektronska pošta: andjelka.jevtic@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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/ 1-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Radlje
ob Dravi.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
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: skupine blaga:
1. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. olje,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. jajca,
7. sadni sokovi in sirupi,
8. zamrznjeni izdelki iz testa,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. ostalo prehrambeno blago,
11. sveža zelenjava in sadje,
12. konzervirana zelenjava in sadje,
13. zamrznjena zelenjava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe,
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali,
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. Potrdilo mora biti v originalu in
ne starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/2004 in 51/2004) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da upošteva obveznosti uredbe (Uradni
list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil
in uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena – v
II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 13. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01301-6030677094.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 17. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 20. 10. 2006.
Osnovna šola Radlje ob Dravi
Ob-30057/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,

Št.

110-111 / 27. 10. 2006 /

faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ležaji valjčni – osni za tovorne: 1800 gar.
– 130x240 (WJ+WJP).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Ptuj,
Osojnikova ul. 8, Ptuj in CD Dobova, Ulica
14. aprila 23, Dobova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1800
gar. ležaji valjčni 130x240 (WJ in WJP) –
osnih za tovorne vagone.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 7,000.000 SIT z veljavnostjo do 24. 2. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– predložiti mora revidirane finančne izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
– dovoljenje za redno vgradnjo razpisanih ležajev na vsaj dveh železniških prevozniških podjetij (v nadaljevanju ŽPP) iz držav
članic EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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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 – 97 točk,
2. plačilni pogoji – 3 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40
EUR na devizni račun NLB d.d., IBAN:
SI56029230019346887, Swift: LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2006 do 9. ure
v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2006
ob 11. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-30060/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Franceta Bevka, kontaktna oseba: Branka Potočnik,
Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-70-10, faks
01/568-23-23, elektronska pošta: racunovodstvo.osljfb@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Franceta
Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000
Ljubljana.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni podsklop v okviru posamezne 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 28. 2. 2007.
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.
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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 23. 11. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v računovodstvu naročnika do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb. Ker so po šolskem koledarju predvidene šolske počitnice od 30. 10.
2006 do vključno 3. 11. 2006, v tem času ni
možno pridobiti razpisne dokumentacije.
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.
01261-6030662661, 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: 23. 11. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
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: 23. 11. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovne šole Franceta Bevka, Ulica
Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Osnovna šola Franceta Bevka
Št. 65/06
Ob-30064/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Ivana Cankarja, kontaktna oseba:
vodja prehrane Barbara Erjavec, Poljanska
cesta 26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-48-615, faks 01/43-20-369, elektronska pošta: dic@dic.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: Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni sklop v okviru posamezne
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
(10 podsklopov),
2. skupina živil – meso in mesni izdelki
(8 podsklopov),
3. skupina živil – ribe in konzervirane ribe
(3 podsklopi),
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki (3 podsklopi),
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje (10 podsklopov),
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje (5 podsklopov),
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi
(6 podsklopov),
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine (7 podsklopov),
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa (4 podsklopi),
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki (7 podsklopov),
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago (10 podsklopov).
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 28. 2. 2007.
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
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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 20. 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.
01100-6030630974, 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: 20. 11. 2006 do 8.
ure na naslov naročnika: Dijaški dom Ivana
Cankarja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
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: 20. 11. 2006 ob 8.30; javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika
Dijaškega doma Ivana Cankarja, Poljanska
c. 26, 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: 20. 10. 2006.
Dijaški dom Ivana Cankarja
Št. 697/06
Ob-30065/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
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, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup RTG opreme; ponudbe se oddajajo za en sklop, več sklopov ali vse sklope,
kot sledi:
1. sklop: prevozni slikovni RTG aparat,
2. sklop: signacijska kamera A,
3. sklop: signacijska kamera B,
4. sklop: namizni aparat za razvijanje
rentgenskih filmov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: prevozni slikovni RTG aparat
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
2) Kratek opis: prevozni slikovni RTG
aparat.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 2: signacijska kamera A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.16.00-7.
2) Kratek opis: signacijska kamera A.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 3: signacijska kamera B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.16.00-7.
2) Kratek opis: signacijska kamera B.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 4: namizni aparat za razvijanje
rentgenskih filmov
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.13.00-4.
2) Kratek opis: namizni aparat za razvijanje rentgenskih filmov.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
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: nakup
RTG opreme; ponudbe se oddajajo za 1
sklop, več sklopov ali vse sklope, kot sledi:
1. sklop: prevozni slikovni RTG aparat:
1 kos,
2. sklop: signacijska kamera A: 2 kosa,
3. sklop: signacijska kamera B: 2 kosa,
4. sklop: namizni aparat za razvijanje
rentgenskih filmov: 1 kos.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 5% končne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV,
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski; naročnik dovoljuje del
ponudbe v angleškem jeziku, in sicer v delu
ponudbe, ki se nanaša na priložitev: – izvirne prospektne dokumentacije in/ali tehnične
dokumentacije, – navodil za uporabo v angleškem jeziku.
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: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14/2. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo je možen na naslovu, ki je naveden v
prilogi A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 151/2006
Ob-30076/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
kontaktna oseba: Sonja Škarja, Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/722-89-64, faks 01/722-77-71, elektronska pošta: o-preradomlje.lj@guest.arnes.si,
internetni naslov: http://www.os-preserje.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: da.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za potrebe
Osnovne šole Preserje pri Radomljah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Preserje
pri Radomljah.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.80.00.00–6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.10.00.00–9, dodatni predmeti:
15.13.00.00–8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: meso in mesni izdelki v okvirni letni vrednosti 4,000.000 SIT
brez DDV.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.11.20.00–6, dodatni predmeti:
15.13.15.00–0.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: perutnina in perutninski izdelki okvirni letni vrednosti:
1,500.000 SIT brez DDV.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05.10.00.00–6.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: ribe v okvirni letni
vrednosti 600.000 SIT brez DDV.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.51.10.00–3, dodatni predmeti:
15.50.00.00–3.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: mleko in mlečni
izdelki v okvirni letni vrednosti 3,100.000
SIT brez DDV.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.81.11.00–7, dodatni predmeti:
15.61.25.00–6.
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
3) Obseg ali količina: kruh in pekovski
izdelki v okvirni letni vrednosti 3,800.000
SIT brez DDV.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.85.00.00–1.
2) Kratek opis: testenine.
3) Obseg ali količina: testenine v okvirni
letni vrednosti 200.000 SIT brez DDV.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.89.60.00–5.
2) Kratek opis: zamrznjeno testo in izdelki.
3) Obseg ali količina: zamrznjeno testo
in izdelki v okvirni letni vrednosti 1,000.000
SIT brez DDV.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.81.20.00–3.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: slaščičarski izdelki
v okvirni letni vrednosti 2,500.000 SIT brez
DDV.
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Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01.12.10.00–1.
2) Kratek opis: zelenjava.
3) Obseg ali količina: zelenjava v okvirni
letni vrednosti 700.000 SIT brez DDV.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.33.11.70–9.
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: zamrznjena zelenjava v okvirni letni vrednosti 100.000 SIT
brez DDV.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.32.10.00–4.
2) Kratek opis: sadni sokovi.
3) Obseg ali količina: sadni sokovi v
okvirni letni vrednosti 2,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.32.10.00–4.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: splošno prehrambeno blago v okvirni letni vrednosti 2,900.000
SIT brez DDV.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 01.13.13.00–7, dodatni predmeti:
01.13.11.10–8.
2) Kratek opis: sadje.
3) Obseg ali količina: sadje v okvirni letni
vrednosti 1,300.000 SIT brez DDV.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil za potrebe Osnovne
šole.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija podjetja, ki mora izkazovati da je podjetje registrirano za opravljanje
razpisanih storitev oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov za samostojne podjetnike oziroma odločbo opravljanju kmetijske dejavnosti za kmete.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančni
sposobnosti in potrdilo Davčnega urada.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. fiksnost cen,
3. plačilni pogoji,
4. lastna proizvodnja.
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. 11. 2006.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun pri UJP: 01223-6030649682.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2006
ob 15. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to 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: 20. 10. 2006.
Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Ob-30180/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani, kontaktna oseba: Ana Novak Velkavrh, Šolska
ulica 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/36-53-002, faks 01/36-55-539,
elektronska pošta: info@osbrezovica.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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/2-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Brezovica
pri Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
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:
Skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sladoled,
3. meso,
4. mesni izdelki,
5. perutninsko meso in izdelki,
6. ribe,
7. konzervirane ribe,
8. jajca,
9. olja,
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10. zelenjava in suhe stročnice,
11. zamrznjena zelenjava in drugi zamrznjeni izdelki,
12. konzervirana zelenjava,
13. sveže sadje,
14. konzervirano sadje,
15. sadni sokovi in sirupi,
16. žita in mlevski izdelki,
17. testenine in jušne zakuhe,
18. zamrznjeni izdelki iz testa,
19. kruh in pekovsko pecivo,
20. slaščičarski izdelki in keksi,
21. suho sadje in zelenjava,
22. začimbe, kava, čaj,
23. ostalo blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe. Kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04);
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan;
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
– da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
– da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili;
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena - v II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 13. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT in DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01208-6030645082.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 do 10.
ure od odposlanja obvestila.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 20. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 20. 10. 2006.
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Št. 29
Ob-30196/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga, d.o.o., kontaktna oseba:
Okorn Olga, soba številka 114, I. nadstropje,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga,
d.o.o., tajništvo podjetja, soba številka 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 10/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, 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.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
30,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 29. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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. dobavni rok: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 10/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2006,
cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri NLB d.d. številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
podjetja Snaga d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro, s
pripisom JR B 10/06 in identifikacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2006
ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 96
Ob-30199/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola XIV. divizije Senovo, kontaktna oseba: Vinko Hostar, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo, Slovenija, tel.
07/488-19-00, faks 07/488-19-11, elektronska pošta: os.senovo@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za potrebe šolske kuhinje za leto
2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kuhinja OŠ Senovo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za razpisano obdobje
1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zmrznjeni izdelki iz testa,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 20. 11. 2006,
cena: 7.200 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na račun: 01254-6030658736; sklic 00 130,
je potrebno predložiti ob prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2006
ob 10. uri, OŠ Senovo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Ob-30201/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-28, faks 02/521-10-07,
elektronska pošta: astepanovic@gmail.com,
internetni naslov: www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02-B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojna računalniška oprema za centralni
bolnišnični informacijski sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sistem za shranjevanje podatkov
(SAN) – 1 kom,
2. podatkovni strežnik – 1kom,
3. rezervni strežnik – podatkovni, nadzorni in backup strežnik – 1 kom,
4. domenski strežnik, podatkovni strežnik – 1kom,
5. FC stikalo – 1 kom,
6. UPS naprava – 1 kom,
7. arhivirna enota – 1 kom,
8. omara rack z dodatki – 1 kom,
9. protivirusna zaščita – 1kpl,
10. dodatne storitve – 1 kpl,
11. računalniki – 90 kom,
12. monitorji LCD – 90 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT z vključenim davkom na
dodano vrednost z veljavnostjo do sklenitve
pogodbe oziroma en dan več od datuma
določenega za veljavnost ponudbe.
B. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so
20% vrednosti, 30 dni od datuma podpisa
zapisnika o prevzemu, ostalo pa v najmanj
5. brezobrestnih mesečnih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina ponudnikov, bo
morala, če bo izbrana, predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izpolnjen obrazec izjave, da ponudnik
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
izpolnjen obrazec izjave, da so vsi vpisani
podatki resnični in nezavajujoči ter zanje ponudnik odgovarja moralno in materialno,
– izpolnjen priložen predračun za ponujeno blago z izpolnjeno priloženo konfiguracijo,
– izpolnjen, podpisan in žigosan ter parafiran (vsako stran) vzorec kupoprodajne
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti. Veljavni sta tudi pri notarju overjeni
fotokopiji.
Fotokopija izpiska iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, kolikor je za
opravljanje dejavnosti potrebno posebno
dovoljenje. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1 nadomesti
z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
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Izpolnjen obrazec izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo kot
izjavo pod prisego.
Izpolnjena lastna izjava, da ne nastopa s
podizvajalci ali izpolnjena lastna izjava, da
nastopa skupina izvajalcev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek.
Originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda pristojni davčni
urad ali carinska uprava.
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
v zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
BON-1/P, ki ga izdaja Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve.
Potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih 6. mesecih ni bil blokiran ali BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnjena referenčna lista z navedbo v
zadnjih dveh letih pred objavo javnega naročila izvedenih najmanj dveh po vrednosti ponudbe na tem javnem naročilu enakih
ali večjih poslih dobave strojne računalniške opreme, ki sta vključevala poleg ostale
opreme tudi diskovno polje, primerljivo s
ponujenim na tem javnem naročilu (reference); z dokazili v obliki potrdila za vsak posel
posebej, izdanih s strani naročnikov.
Izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobave vse razpisane količine računalniške
opreme DDP skladišče naročnika – razloženo, vključno s pripadajočimi programi in
gonilniki za posamezne komponente računalniške opreme iz javnega naročila 60 dni
od podpisa pogodbe, dobavni rok je lahko
tudi krajši ter da za ponujeno opremo zagotavlja ustrezen transport in bo na svoje
stroške po montaži odpeljal vso transportno
embalažo.
Izpolnjena lastna izjava, da je oprema
nova in da ustreza vsem tehničnim opisom,
značilnostim in kakovostnim zahtevam,
opredeljenim v specifikaciji zahtev naročnika ter da bo naročniku predložil originalne
prospekte za ponujeno opremo. Ponujena
oprema tudi ustreza vsem standardom in
atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga
(interni certifikati od proizvajalca ali mednarodni certifikati). Za ponujeno opremo bodo
naročniku na njegovo zahtevo predloženi
originalni prospekti.
Izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški v
smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, vsi popusti, davek na dodano vrednost, stroški montaže in
preizkusa delovanja ponujene opreme na
lokaciji naročnika.
Izpolnjena lastna izjava, da ima za opremo, ki jo ponuja s proizvajalcem oziroma
principalom opreme, ki je predmet ponudbe,
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sklenjeno veljavno pogodbo oziroma dogovor za prodajo in podporo, če ne ponuja
opreme lastne blagovne znamke. Iz posamezne listine je lahko razvidno, da pokriva
več postavk opreme.
Izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem
odzivnem času za servisiranje opreme, za
kritične okvare (okvara, ki onemogoča delo
več kot enega uporabnika) največ dve uri
od prejema prijave, za nekritične okvare pa
odzivni čas servisa največ en delovni dan od
prejema prijave (lahko je krajši). Zagotavljati
mora, da bo napako odpravil najkasneje v
48 urah od javljanja napake, v nasprotnem
primeru pa bo v času popravila zagotovil dobavo in montažo nadomestne opreme.
Izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju
dobave rezervnih delov in pooblaščenega
servisa, tako v času garancije, kot tudi po
njenem izteku, v za to opremo normalni življenjski dobi in o zagotavljanju kvalitetnih
rezervnih delov po normativih proizvajalca
opreme, ki je predmet javnega naročila in
da ima zadostno zalogo rezervnih delov za
nemoteno servisiranje.
Izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za brezhibno delovanje opreme, kot
izhaja iz razpisnih pogojev.
Izpolnjena lastna izjava, da ima ponudnik na voljo redno zaposlene kadre z vsaj
naslednjimi znanji:
– vsaj dva tehnična strokovnjaka s certifikatom proizvajalca oziroma principala za
namestitev in servisiranje ponujene opreme
– diskovno polje,
– vsaj tri tehnične strokovnjake s certifikatom proizvajalca oziroma principala za
namestitev in servis ponujene opreme – podatkovni strežnik,
– vsaj tri tehnične strokovnjake s certifikatom MCSE za Windows 2003 za namestitev in servis ponujene opreme – operacijski
sistem Windows server 2003,
– vsaj tri tehnične strokovnjake s certifikatom proizvajalca oziroma principala za
servis ponujene opreme – računalniki.
Opomba: certifikati tehničnih strokovnjakov ne smejo biti starejši od dveh let od
objave javnega razpisa in morajo izkazovati
dejansko zaključeno šolanje oziroma uspešno opravljen izpit, kolikor se le ta opravlja.
Zgolj potrdila o udeležbi, ki ne izkazujejo
pridobitve funkcionalnih znanj ne bodo upoštevana. Isti kader lahko ima certifikate za
več področij.
Predložen CE certifikat za ponujeno
opremo, ki ga izdajajo pooblaščene institucije.
Predloženi prospekti v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku; tehnična dokumentacija in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02-B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 28. 11. 2006,
cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dokumentacijo je
možno dobiti z dokazilom plačila na podračun enotnega zakladniškega računa številka
01100 – 6030278282, ki je odprt pri UJP
Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
Pripombe na zapisnik bodo lahko podali
le predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili ustrezno dokazilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 12.30, na naslovu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-30203/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Arkova ulica 4, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/377-35-95, faks
05/377-33-23.
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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za potrebe
Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arkova ulica 4, 5280
Idrija.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe.
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3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: ostala živila.
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: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za
potrebe Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža za obdobje od 1. januarja 2007
do 31. decembra 2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez DDV je obvezna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi mesečnega računa, v roku najmanj 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevo 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:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim krimina-
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lom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem in ni vpisan v kazensko
evidenco pri Ministrstvu za pravosodje,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike BON
1/SP, za kmete: potrdilo o višini KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je to zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06/SV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2006, cena:
7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
03/06/SV, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 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. 1. 2007
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 10. uri; Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arkova ulica 4, 5280 Idrija.
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. 10. 2006.
Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža

Ob-30204/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o.,
Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija,
tel. 01/564-70-67, faks 01/564-73-07.
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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane za obdobje od 1. januarja
2007 do 31. decembra 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ Dol pri Ljubljani, Videm
17, 1262 Dol pri Ljubljani, Podružnična šola
Dolsko, Dolsko 85a, 1262 Dol pri Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
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3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: ostala živila.
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: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih
za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli
Dol pri Ljubljani, za čas od 1. januarja 2007
do 31. decembra 2008. Živila so razdeljena
v enajst sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe brez DDV
presega 30 mio SIT, je obvezna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa v
roku najmanj 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, skupna ponudba, mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevo 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:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi s svojim poslovanjem in
ni vpisan v kazensko evidenco pri Ministrstvu za pravosodje,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P); za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP; za kmete: potrdilo
o višini KD;
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentacji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je tako zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 631/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2006, cena:
7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
631/06, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 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. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 15. uri; OŠ Dol pri Ljubljani, Videm 17,
1262 Dol pri Ljubljani.
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. 10. 2006.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-30205/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: tajništvo Mateja
Knaus, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/48-06-100, faks 02/47-13-157,
elektronska pošta: Suzana.Zugelj@danicavogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom upokojencev Danice
Vogrinec, kontaktni osebi: Suzana Žugelj
– splošni del, Maja Kovačič – vsebinski del,
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/480-61-00, faks 02/47-13-157, elek-
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tronska pošta: Suzana.Zugelj@danica-vogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor, delovna enota Pobrežje in Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Veselova
3, Maribor, delovna enota Tabor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost javnega naročila:
27,800.000 SIT.
Predvidena letna količina: 1.225.656
kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 1.
2007.
Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2,700.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Rok
plačila: 45 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču oziroma pri drugem organu;
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2.1. da ima ponudnik licenco za trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo ali za dobavo, trgovanje, zastopanje in
posredovanje na trgu z električno energijo;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
1. da je ponudnik ekonomsko-finančno
sposoben, da je predložil BON 1 (podatki in
kazalniki za leto 2005) in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa;
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2. da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
3. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke;
4. da ponudnik zagotavlja verodostojnost
predloženih listin;
5. da ponudnik ni na seznamu ponudnikov, ki ne smejo poslovati z naročniki
po ZJN;
6. da ima ponudnik reference;
7. da 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. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. veljavna licenca za zahtevano energetsko dejavnost, ki jo izdaja Javna agencija
RS za energijo;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in da ponudniku ni bila pred objavo
naročila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem;
4. izpisek sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden,
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; potrdilo mora
izkazovati zadnje stanje ponudnika;
5. potrdili, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
5.1. davčni urad in
5.2. carinski urad;
potrdili mora izkazovati zadnje stanje ponudnika;
6. izjava ponudnika o nekaznovanosti in
poravnanih obveznostih (OBR 06).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 (podatki in
kazalniki za leto 2005) in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le – ta
v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije (OBR 03);
2. izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR 04);
3. izjava o verodostojnosti listin (OBR
05);
4. izjava ponudnika, da ni na seznamu
ponudnikov, ki ne smejo poslovati z naročniki po ZJN (OBR 07);
5. izpolnjen obrazec – seznam najpomembnejših dobav ponudnika (reference)
– da je ponudnik v zadnjih treh letih pred
objavo javnega naročila realiziral vsaj 5 pomembnejših dobav električne energije (nad
10 mio SIT letno) z dokazili o dobro opravljeni dobavi z vrednostmi in datumi izvedbe
(OBR 08);
6. izjava o zadostnih kapacitetah za dobavo potrebne električne energije (OBR
10).
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: 3.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 12. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01100-6030267030 s
pripisom za razpisno dokumentacijo dobava električne energije. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o
plačilu. Razpisno dokumentacijo je mogoče
prevzeti osebno, vsak delovni dan med 8.
in 14. uro ali po pošti s potrdilom o plačilu
razpisne dokumentacije po predhodni najavi
po faksu 02/47-13-157.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 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: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Sodelujejo strokovna komisija naročnika
in pooblaščene osebe ponudnikov, ki morajo
imeti pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2006
ob 10. uri, Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, Maribor
– sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Ob-30206/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dekani, kontaktna oseba:
Melita Mittendorfer, Dekani 32, 6271 Dekani, Slovenija, tel. 05/66-21-240, faks
05/66-21-241, elektronska pošta: o-dekani.kp@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dekani,
Dekani 32, 6271 Dekani.
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: skupine blaga:
– sklop 1: meso,
– sklop 2: mesni izdelki,
– sklop 3: perutninsko meso,
– sklop 4: perutninski izdelki,
– sklop 5: jajca,
– sklop 6: zamrznjene in sveže ribe,

– sklop 7: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 8: kruh,
– sklop 9: pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 10: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 11: žita in mlevski izdelki,
– sklop 12: sveže in suho sadje ter zelenjava,
– sklop 13: juhe, dodatki jedem in začimbe,
– sklop 14: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 15: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 16: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena 95%,
– dodatne ugodnosti ponudnika 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovna
šola Dekani 01250 – 6030656216.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2006
ob 12.30; Osnovna šola Dekani, Dekani 32,
6271 Dekani.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Dekani do
roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Osnovna šola Dekani
Ob-30207/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, kontaktna oseba: Cirila Volek, Paplerjeva 15, 1353 Borovnica, Slovenija, tel.
01/75-72-500, faks 01/75-72-510, elektronska pošta: os-borovnica@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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Ivana
Korošca Borovnica, Paplerjeva 15, Borovnica.
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: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene in sveže ribe,
– sklop 5: mleko,
– sklop 6: mlečni izdelki,
– sklop 7: kruh pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 8: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 9: žita in mlevski izdelki,
– sklop 10: sveže in suho sadje ter zelenjava,
– sklop 11: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 12: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 13: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 14: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena 95%,
– dodatne ugodnosti ponudnika 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica 01205
– 6030644550.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2006
ob 9. uri; Osnovna šola dr. Ivana Korošca
Borovnica, Paplerjeva 15, Borovnica.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole dr. Ivana
Korošca Borovnica do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Osnovna šola dr. Ivana Korošca
Borovnica
Št. 2.3.-2624/06
Ob-30211/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Jelovčan, univ. dipl.
inž. gr., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-593, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: zoran.jelovcan@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203,
faks +386/1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
72/2006-INFRA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava vagona za prevoz kontejnerjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
vagona za prevoz kontejnerjev (1 kom).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: najkasneje do 1. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 800.000 SIT.
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
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:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz
»Vprašalnika za ponudnike«.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirane finančne izkaze (bilance
stanja in bilance uspeha) za zadnje leto
pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen »Vprašalnik za ponudnike«;
8. lastno izjavo ponudnika, da bo prisoten pri preizkusni vožnji vagona.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. Višina ponudbene cene – utež 80%
Število točk za posameznega ponudnika
po tem merilu se izračuna na osnovi spodaj
navedene formule:
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Fi = (Fmin/fi) x 80
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2. Tehnična ustreznost – utež 20%
V okviru tega merila se ocenjuje:
2.1 Starost vagona:
– od 1 leta do vključno 2 let – 10 točk,
– nad 2 leti do vključno 4 let – 5 točk,
2.2 Rok dobave:
– do vključno 30 dni po podpisu pogodbe
– 10 točk,
– od 31 do vključno 60 dni po podpisu
pogodbe – 5 točk.
Končno število točk za posameznega
ponudnika se izračuna po spodaj navedeni
formuli:
Ti = (ti/Tmax) x 20
ti- število točk i-tega ponudnika
T-max – število točk najboljšega ponudnika
Ponudnik, ki zbere največje število točk
po vseh merilih, je najugodnejši. V primeru
enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik,
ki je ponudil nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 10.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 28. 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: 90 dni od dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 11. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Gradnje
Št. 430-116/2006

Ob-29788/06

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 90 z dne 25. 8.
2006, Ob-23714/06, za izvedbo javnega
naročila po odprtem postopku »Izgradnja
javne kanalizacije Hrušica – vzhod v Občini Jesenice« je naročnik Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, v skladu z
določili 77. člena Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 36/04), dne 26. 9. 2006
sprejel odločitev, s katero je zavrnil vse prejete ponudbe.
Občina Jesenice
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Št. 151/06

Ob-30055/06

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Študentski domovi v Ljubljani je
dne 17. 10. 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 »Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektih
Študentskih domov v Ljubljani«, po javnem
razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
94 z dne 8. 9. 2006, Ob-24746/06.
Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb
ugotovil, da so vse ponudbe nepravilne.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-30178/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, je dne
11. oktobra 2006, na podlagi 76. in 77. člena
Zakona o javnih naročilih, sprejel odločitev
o zavrnitvi vseh prispelih ponudb na javni
razpis za oddajo javnega naročila gradnje
po odprtem postopku: preureditev kotlovnice OŠ Dol pri Ljubljani, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-25069/06. Naročnik je ponudbe zavrnil
iz razloga, ker so bile vse prejete ponudbe
nepravilne.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 686/06

Ob-29787/06
Podaljšanje rokov
V javnem razpisu za nakup, prenovo črpalnega postrojenja-hidroforna postaja, objavljenem v Ur. l. RS, št 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-25031/06 se spremenijo navedbe pod
točkami objave kot sledi:
IV.3.2) 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 10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.1) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje, Zaloška cesta 14, Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Št. 4300-3/2006/2
Ob-30210/06
Popravek
V javnem razpisu »Prva faza omejenega
postopka za priznanje sposobnosti za izvajanje del na zgornjem in spodnjem ustroju železniških prog«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29608/06 in v Uradnem glasilu EU, se
popravi točka III.2.1.3 Tehnične sposobnosti-obvezna dokazila in se pravilno glasi:
Podatki o strokovnjakih, njihove izkušnje
oziroma reference.
Ponudnik mora dokazati, da razpolaga
najmanj z:
1. enim odgovornim vodjem del, v skladu s
prvim in drugim odstavkom 77. člena ZGO-1,
ki je član IZS in ima vsaj 2 osebni referenci
v zadnjih petih letih kot odgovorni vodja del
na objektih zgornjega in/ali spodnjega ustroja
elektrificiranih železniških prog;
2. dvema odgovornima vodjema posameznih del v skladu s tretjim odstavkom 77.
člena ZGO-1, vsak z najmanj 2 osebnima

referencama v zadnjih petih letih kot odgovorni vodja posameznih del na objektih
zgornjega in/ali spodnjega ustroja elektrificiranih železniških prog.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-30249/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108
z dne 20. 10. 2006, Ob-29338/06, za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti
podstrešja objekta Glasbene šole Celje, se
popravijo datumi v naslednjih točkah:
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 13. 11. 2006
– ostala dikcija prejšnje objave ostaja ista.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 – ostala
dikcija prejšnje objave ostaja ista.
IV.3.7.2.) Datum, kraj in čas odpiranja:
14. 11. 2006 – ostala dikcija prejšnje objave
ostaja ista.
Glasbena šola Celje
Št. 677/06
Ob-29857/06
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: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 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: manjša gradbena, slikopleskarska in tlakarska dela na vseh
objektih KC. Javno naročilo obsega 3 sklope.
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:
45.21.51.00-8.
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: po postavkah v predračunu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 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
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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 posamezen
potrjen račun od naročnika.
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: 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 8. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894 sklic na
številko 00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 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 tč. I.3. te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-29858/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Jelko Gros, Frankopanska 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, tel.
041/612-299, faks 01/234-86-30, elektronska pošta: jelko.gros@csod.si, internetni
naslov: www.csod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje in izgradnja žičnice z vsemi
deli, do uporabnega dovoljenja po načelu
funkcionalni ključ in ključ v roke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Planica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega javnega naročila po priloženi
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek po podpisu pogodbe, zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh
po podpisu pogodbe.
3. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del, veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze v skladu s terminskim planom, v roku 60 dni od uradnega prejetja računa po uspešno opravljeni primopredaji in
potrditvi s strani nadzora naročnika, in sicer
10% od pogodbene vrednosti po pridobitvi
gradbenega dovoljenja, 30% po dokončanju gradbenih del, 50% po dobavi strojne
opreme na gradbišče in 10% po pridobitvi
uporabnega dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim ponudnikom. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. 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 za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
a) Pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
b) Fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) predložijo potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave AJPES.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
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Dokazila:
a) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja oziroma ni vpisan v kazensko evidenco
in
b) Izjava ponudnika, 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.
3. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanje poslovanja, da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek navedenim skladno
s predpisi države, v kateri ima sedež;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
4. 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 sedež v tujini;
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni organ ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
Obrazci morajo odražati zadnje ponudnikovo stanje in ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb. Dokument je
lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 1/P,
b) za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik) davčna napoved za leto 2005,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS
in potrdilo poslovne banke o stanju na transakcijskem računu,
c) mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01).
Iz obrazcev mora biti razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov pri nobeni izmed bank, da
je višina celotnih letnih prihodkov za preteklo poslovno leto najmanj v višini dvakratne ponujene vrednosti in da ima ponudnik
poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorskega
poročila.
Obrazca pod a) in b) ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb,
obrazec pod c) pa ne sme biti starejši od 15
dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
navedenega roka s potrdilom o plačilu
razpisne dokumentacije na račun UJP št.
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01100-6030715849, sklic 04/06, vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 11. uri; CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, 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: da; Olimpijski Športni center Planica,
EPD06.1.4.10.001.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 191/06
Ob-30004/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Kranj, kontaktna oseba: Martin Habjan, univ. dipl. soc., Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-13-00, faks 04/233-13-32, elektronska pošta: kranj@ssz-slo.si, internetni naslov: www.du-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: PRO NEP Inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Kralj Vinko, d.i.g.,
Linhartova 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-42-53, 041/791-558, faks
01/231-85-40, elektronska pošta: pronep@siol.net, gip.kralj@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom upokojencev Kranj, kontaktna oseba: Veronika Triller, Cesta 1. maja
59, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-13-37,
faks 04/23-31-332.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom
upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000
Kranj, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Dom upokojencev Kranj - prenova pralnice v kleti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kranj, Cesta 1. maja 59.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela pri prenovi
pralnice v kleti objekta »Dom upokojencev
Kranj«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija 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: lastna
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sredstva naročnika, rok plačila 60 dni po
prevzemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
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.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
a) podpisana izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
a) podpisana izjava ponudnika, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drugi postopek
podoben navedenim postopkom, skladno
s predpisi države, v kateri ima ponudnik
sedež;
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2005 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2005 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako nič;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2005
večji od ponudbene vrednosti.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.

Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje pooblaščenega revizorja če vrednost ponujenih del znaša več kot 50,000.000 SIT;
11. da predloži podpisano izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži podpisan seznam treh
primerljivih adaptacij in/ali gradenj objektov
v zadnjih petih letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako gradnjo objekta,
ki jo ponudnik v obrazcu navaja, v nasprotnem primeru reference ne bodo priznane;
13. da predloži podpisan seznam ključnega tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži podpisano izjavo, da je
sposoben vsaj 30% del izvesti z lastno delovno silo;
15. da predloži podpisan seznam podizvajalcev;
16. da predloži podpisane osnovne podatke o podizvajalcih;
17. da predloži podpisane izjave podizvajalcev;
18. da predloži podpisano izjavo o plačilnih pogojih;
19. da predloži podpisan terminski in finančni plan izvedbe, prikazan v delovnih
dnevih, do dokončanja vseh pogodbenih
del;
20. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
21. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
22. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob sklenitvi
pogodbe;
23. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil
brezpogojno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob končnem
obračunu.
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: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 80%,
2. rok izvedbe – 5%,
3. reference – 15%.
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 16. 11. 2006.
Cena: 30.000 SIT (20% DDV vključen
v ceni).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika št. 01100-6030266157.
Dvig dokumentacije možen vsak delovni
dan od 9. do 11.30 in od 13. do 14. ure od
30. 10. 2006. Zastopnik ponudnika ob dvigu
dokumentacije priloži potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije in pooblastilo o zastopanju ponudnika.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2006
ob 13. uri, Dom upokojencev Kranj, Cesta
1. maja 59, 4000 Kranj.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Dom upokojencev Kranj
Ob-30096/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela – reko R3-704/1355 Ribnica–Podvelka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1355 cesta
R3-704/1355 Ribnica–Podvelka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 650 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
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seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju)
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika)
– Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu)
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 11. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni dokumentaciji za posamezna naročila
bodo objavljeni izključno na naročnikovi
spletni strani. Izključno na spletni strani
bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori
na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 2006 do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
330,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Storitve
Št. 043/06

Ob-29808/06
Razveljavitev
Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
Mali trg 6, SI – 1000 Ljubljana, na podlagi določbe 4.3.11 Priročnika za donacije
in postopke javnega naročanja pri predpristopnih inštrumentih, razveljavlja razpisni
postopek »Izboljšanje kakovosti inšpekcije
na področju farmacevtskih izdelkov, kliničnih preskusov in medicinskih pripomočkov,
2004/016-710.03.03.03«, objavljen v Uradnem listu Evropske unije S170, objava št.
2006/S 170-181878 in v Uradnem listu RS,
št. 94/2006, Ob-25022/06 in Ob-25023/06.
Naročnik ni prejel nobene prijave.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
18. 10. 2006.
Ministrstvo za zdravje, Agencija
Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke
Št. 043/06
Ob-29809/06
Notice on cancelling the tender
procedure
The Contracting Authority, Republic of
Slovenia, Ministry of Health, Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the
Republic of Slovenia, Mali trg 6, SI – 1000
Ljubljana, on the basis of Provision 4.3.11 of
Guide on Grants and Public Procurement under Pre-accession Instruments, cancels the
Tender Procedure »Strengthening of Pharmaceutical, Clinical Trials and Medical Devices Inspection, 2004/016-710.03.03.01«,
published in the Official Journal of the European Union S170, publication reference
2006/S 170-181878 and in the Official Journal of the Republic of Slovenia 94/2006,
publication reference Ob-25022/06 and
Ob-25023/06. The Contracting Authority did
not receive any applications.
Date of dispatch of this notice: 18. 10.
2006.
Ministry of Health, Agency for Medicinal
Products and Medical Devices of the
Republic of Slovenia
Št. 044/06
Ob-29802/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali
trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Stanislav Primožič, tel. +386/1/478-62-40,
e-pošta: stanislav.primozic@gov.si, faks:
+386/1/478-62-60.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Urša Pavčič, tel. +386/1/241-90-90, epošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si,
faks
+386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Urša Pavčič, tel. +386/1/241-90-90,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, faks
+386/1/241-90-92.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izboljšanje kakovosti inšpekcije na
področju farmacevtskih izdelkov, kliničnih
preskusov in medicinskih pripomočkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
V okviru pogodbe morajo biti izvedene
naslednje aktivnosti:
Svetovanje Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke glede vzpostavitve GCP inšpekcije in izboljšave kakovosti
GMP/GDP inšpekcije ter inšpekcije medicinskih pripomočkov; usposabljanje zaposlenih Agencije za zdravila in medicinske
pripomočke.
– Usposabljanje zaposlenih na področju
inšpekcije kliničnih poskusov (60 dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje in usposabljanje na področju GCP inšpekcije.
– Usposabljanje zaposlenih iz GMP/GDP
inšpekcije (60 dni): strokovnjak, odgovoren
za nadaljevanje Phare projekta Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.
– Usposabljanje zaposlenih za področje inšpekcije medicinskih pripomočkov (60
dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje
in usposabljanje na področju inšpekcije medicinskih pripomočkov.
Študijski obisk inšpekcijskih organov držav članic – predvsem Velike Britanije, Nemčije in Danske:
– GCP inšpekcija: 1 X 6 dnevni obisk
za 1 osebo.
– GMP/GDP inšpekcija: 1 X 6 dnevni
obisk za 4 osebe
– Inšpekcija medicinskih pripomočkov:
1 X 6 dnevni obisk za 2 osebi.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.31.20-2, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: storitve strokovnega usposabljanja.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
V okviru pogodbe morajo biti izvedene
naslednje aktivnosti:
Svetovanje Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke glede vzpostavitve GCP inšpekcije in izboljšave kakovosti
GMP/GDP inšpekcije ter inšpekcije medicinskih pripomočkov; usposabljanje zaposlenih Agencije za zdravila in medicinske
pripomočke.
– Usposabljanje zaposlenih na področju
inšpekcije kliničnih poskusov (60 dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje in usposabljanje na področju GCP inšpekcije.
– Usposabljanje zaposlenih iz GMP/GDP
inšpekcije (60 dni): strokovnjak, odgovoren
za nadaljevanje Phare projekta Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.

– Usposabljanje zaposlenih za področje inšpekcije medicinskih pripomočkov (60
dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje
in usposabljanje na področju inšpekcije medicinskih pripomočkov.
Študijski obisk inšpekcijskih organov držav članic – predvsem Velike Britanije, Nemčije in Danske:
– GCP inšpekcija: 1 X 6 dnevni obisk
za 1 osebo.
– GMP/GDP inšpekcija: 1 X 6 dnevni
obisk za 4 osebe.
– Inšpekcija medicinskih pripomočkov: 1
X 6 dnevni obisk za 2 osebi.
Ocenjena vrednost brez DDV: 210.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo bo izvedeno za
skupno ceno storitev, kot je določeno v Splošnih pogojih za naročila storitev za zunanje
projekte Evropske skupnosti (dostopno v
‘Dodatkih h GGAPPI’ na spletnem naslovu
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm#3).
Plačila bo odobrila in izvedla Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke, Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina
ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene
pogoje v skladu z zakonodajo naročnika in
morajo na zahtevo naročnika določiti enega
izmed njih, da zastopa njihovo skupino ali
konzorcij. Sestava skupine ali konzorcija ne
sme biti spremenjena brez predhodne pisne
odobritve naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi izvajalci storitev/partnerji v konzorciju, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajnih
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata;
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
poravnave davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri so bili ustanovljeni,
ali določbami države naročnika ali države,
kjer se bo izvajala pogodba;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata, v zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje
finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili po-
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godbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti dokaze,
običajne po zakonodaji države, kjer so ustanovljeni, da ne spadajo v katerokoli zgoraj
navedeno kategorijo. Omenjena dokazila ne
smejo biti starejša od 180 dni od datuma
roka oddaje ponudb.
Vsi ponudniki morajo priložiti tudi izpisek
iz sodnega registra, ki ga izda odgovoren
sodni ali pravni organ države, v kateri so
ponudniki ustanovljeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečje letnih dohodkov ponudnika (podjetje ali konzorcij kot celota) v letih
2003, 2004 in 2005 mora biti vsaj 100.000
EUR.
Vsi ponudniki morajo predložiti bilance
za leta 2003, 2004 in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik (podjetje ali konzorcij kot celota) je v obdobju zadnjih 5 let izvedel vsaj 2
projekta podobne narave.
Vsi ponudniki morajo predložiti referenčna potrdila naročnikov.
2. Ponudnikovo (podjetje ali konzorcij kot
celota) ključno osebje mora vključevati:
2.1 Vodjo projekta, z naslednjim profilom:
organizacijske in komunikacijske sposobnosti, tekoče znanje angleškega jezika, vsaj 10
let delovnih izkušenj, izkušnje pri vodenju
projektov.
2.2 Strokovnjak s področja GMP/GDP
inšpekcije, z naslednjim profilom: komunikacijske sposobnosti in sposobnosti podajanja znanj, tekoče znanje angleškega jezika,
vsaj 5 let delovnih izkušenj kot GMP/GDP
inšpektor, izkušnje pri vsaj 2 projektih podobne narave, kar pomeni svetovanje in
usposabljanje na področju GMP/GDP inšpekcije.
2.3 Strokovnjak s področja inšpekcije
medicinskih pripomočkov, z naslednjim profilom: komunikacijske sposobnosti in sposobnosti podajanja znanj, tekoče znanje
angleškega jezika, vsaj 5 let delovnih izkušenj kot inšpektor medicinskih pripomočkov, izkušnje pri vsaj 2 projektih podobne
narave, kar pomeni svetovanje in usposabljanje na področju inšpekcije medicinskih
pripomočkov.
2.4 Strokovnjak s področja GCP inšpekcije, z naslednjim profilom: komunikacijske
sposobnosti in sposobnosti podajanja znanj,
tekoče znanje angleškega jezika, vsaj 5 let
delovnih izkušenj kot GCP inšpektor, izkušnje pri vsaj 2 projektih podobne narave,
kar pomeni svetovanje in usposabljanje na
področju GCP inšpekcije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2004/016-710.03.03.01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; druge prejšnje objave.
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Številka obvestila v UL: 2006/s170-181878
z dne 7. 9. 2006.
Številka obvestila v UL: 94/2006,
Ob-25022/06, Ob-25023/06 z dne 8. 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:
11. 12. 2006 ob 9. uri.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL–Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI–1000 Ljubljana in je
brezplačna. Stroške dostave po pošti, če
obstajajo, krije potencialni ponudnik.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 12. 2006 ob 9. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 12.
2006 ob 10. uri; Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
Mali trg 6, SI – 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Prehodni vir 2004 (Transition Facility Program 2004); projekt številka
2004/016-710.03.03.01, naslov projekta »Izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju
farmacevtskih izdelkov, kliničnih preskusov
in medicinskih pripomočkov«.
Odločba komisije z dne 12. 11. 2004.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 15 dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stanislav.primozic@gov.si, tel. +386/1/478-62-40,
faks +386/1/478-62-60.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 10. 2006.
Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Št. 044/06
Ob-29803/06
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Agency for medicinal products and
medical devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, For
the attention of: Mr. Stanislav Primožič, telephone +386/1/478-62-40, e-mail: stanislav.primozic@gov.si, fax +386/1/478-62-60.
I) Addresses and contact points from
which further information can be obtained:
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, For the attention of: Mrs. Urša Pavčič, telephone:
+386/1/241-90-90, e-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, fax +386/1/241-90-92.
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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:
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, For the attention of: Mrs. Urša Pavčič, telephone
+386/1/241-90-90, e-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, fax +386/1/241-90-92.
Tenders or requests to participate must
be sent to: as in abovementioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions,
– health.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.l.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Strengthening of
Pharmaceutical, Clinical Trials and Medical Devices Inspection.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: No 24.
Main place of performance: Ljubljana,
Slovenia.
NUTS code: SI00E.
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s):
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
Advising the Agency for medicinal Products on setting the GCP inspection and
strengthening GMP/GDP and medical devices inspection; and training professional
staff of the Agency for medicinal Products.
– PAA clinical trials inspection (60 man
days): short-term expert responsible for providing advising and training in the area of
GCP inspection.
– PAA GMP/GDP inspection (60 man
days): short-term expert responsible for
providing the follow up of the Phare project
Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.
– PAA medical devices inspection: (60
man days): short-term expert responsible for
providing advising and training in the area of
medical devices inspection.
Study visits to Member States Inspection
Authorities, preferably in the UK, Germany
or Denmark:
– GCP inspection: 1 x 6 day visit for 1
person,
– GMP/GDP inspection: 1 x 6 day visit
for 4 persons,
– medical devices inspection: 1x 6 days
visit for 2 person.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
80.42.31.20-2, supplementary vocabulary,
main object: technical training services.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
Advising the Agency for medicinal Products on setting the GCP inspection and
strengthening GMP/GDP and medical de-
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vices inspection; and training professional
staff of the Agency for medicinal Products.
– PAA clinical trials inspection (60 man
days): short-term expert responsible for providing advising and training in the area of
GCP inspection.
– PAA GMP/GDP inspection (60 man
days): short-term expert responsible for
providing the follow up of the Phare project
Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.
– PAA medical devices inspection: (60
man days): short-term expert responsible for
providing advising and training in the area of
medical devices inspection.
Study visits to Member States Inspection
Authorities, preferably in the UK, Germany
or Denmark:
– GCP inspection: 1 x 6 day visit for 1
person,
– GMP/GDP inspection: 1 x 6 day visit
for 4 person,
– medical devices inspection: 1x 6 days
visit for 2 person.
If applicable, estimated or range: between value excluding VAT: 210.000 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: 12 months from the award
of the contract.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: The
payment will be made according to Global price option stipulated in the General
Conditions for Service Contracts for European Community External Actions (available
from ‘Annexes GGAPPI’ at internet address
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm3).
Payments shall be authorised and made by
the Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if the Contractor is a joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
Republic of Slovenia and shall, at the request of the Contracting Authority, designate
one of such persons to act as leader with
authority to bind the joint venture or consortium. The composition of the joint venture
or consortium shall not be altered without
the prior consent in writing of the Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any service provider / partner of consortium may be disqualified if:
1. 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;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
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by a judgment which has the force of res
judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4. they have not fulfilled obligations relating to the payment 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;
5. 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;
6. they, following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, 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
that they do not fall into any of the categories listed above. Proofs must be dated less
than 180 days before the deadline for the
submission of tenders.
All tenderers must also submit the extract from the Register of companies issued
by a competent judicial or legal authority of
the country in which they are established.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average of Tenderer’s annual turnovers in the years 2003, 2004 and 2005
(either a single company or consortium as
a whole) must be of at least 100,000.00
EUR.
All tenderers must provide the balance
sheets for 2003, 2004 and 2005.
III.2.3) Technical capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
1. Tenderer (either a single company or
consortium as a whole) must have completed at least 2 projects of a similar nature
over the last 5 years.
All tenderers must provide the reference
certificates from Contracting Authorities.
2. Tenderer’s (either a single company
or consortium as a whole) Key Personnel
must comprise:
2.1 Team leader, with the following profile: organisational and communication skills,
fluent in English language, at least 10 years
of working experience, experience in project
management
2.2 GMP/GDP expert, with the following
profile: communication and teaching skills,
fluent in English language, at least 5 years
of experience as GMP/GDP inspector, experience in 2 similar projects, which means
providing advising and training in the area of
GMP/GDP inspection
2.3 Medical devices expert, with the following profile: communication and teaching
skills, fluent in English language, at least
5 years of experience as medical devices
inspector, experience in 2 similar projects,
which means providing advising and training
in the area of medical devices inspection
2.4 GCP expert, with the following profile: communication and teaching skills, fluent in English language, at least 5 years of

experience as GCP inspector, experience
in 2 similar projects, which means providing advising and training in the area of GCP
inspection
III.2.4) Reserved contracts: no.
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
III.3.2) Legal persons should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: yes.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria (please tick the relevant box(es)): lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.03.03.01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes; other previous
publications.
Notice number in OJ: 2006/s170-181878
of 7. 9. 2006.
Notice number in OJ: 94/2006,
Ob-25022/06, Ob-25023/06 of 8. 9. 2006.
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: 11. 12.
2006 at 9:00.
Terms and method of payment: The tender dossier is available from the following
address: SL CONSULT d.o.o., Tržaška cesta 118, SI–1000 Ljubljana, free of charge.
However, the courier delivery costs, if any,
shall be paid by the prospective Tenderer.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 11. 12. 2006 at
9:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
IV.3.7) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain the tender: 90
days from the date stated for receipt of tender.
IV.3.8) Conditions for opening tenders:
11. 12. 2006 at 10:00; Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the
Republic of Slovenia, Mali trg 6, SI–1000
Ljubljana.
Person authorized to be present at the
opening of tenders: yes.
The tenders will be opened in public session.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community funds:
yes; Transition Facility Program 2004,
project number 2004/016-710.03.03.01,
project title Strengthening of Pharmaceutical, Clinical Trials and Medical Devices Inspection.
Commission Decision dated 12. 11.
2004.
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: National Review Commission
for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana
Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone
+386/1/234-28-00,
internet
address:
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng,
fax
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals:
Precise information on deadline(s) for
lodging appeals: deadline for lodging the
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award decision.
VI.4.2) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: Agency for Medicinal Products and
Medical Devices of the Republic of Slovenia,
Mali trg 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, email: stanislav.primozic@gov.si, telephone:
+386/1/478-62-40, fax +386/1/478-62-60.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
18. 10. 2006.
Agency for Medicinal Products and
Medical Devices of the
Republic of Slovenia
Št. 82/2006
Ob-29600/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Parkirišča javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Tadej Gale, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-22-10, faks 01/434-35-64, elektronska pošta: info@parkirisca-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za fizično in tehnično varovanje za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
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: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 500.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvaja za nazaj. Rok plačila je najmanj
30 dni po prejemu posameznega pravilno
izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima licenco za opravljanje
dejavnosti zasebnega (tehničnega in fizičnega) varovanja, skladno z zahtevo Zakona
o zasebnem varovanju.
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. Odzivni čas, ki zajema čas od sprožitve alarma na varovani lokaciji do prihoda
intervencije na varovano lokacijo, mora biti
največ 15 minut.
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5. Ponudnik ima pogodbo s principalom
oziroma zastopnikom s katero dokazuje, da
je sposoben vzdrževati in po potrebi dograditi obstoječo opremo za tehnično varovanje
oziroma ponudnik je pripravljen brezplačno
ponuditi ustrezno (ekvivalentno – ponudnik
mora ponuditi opremo z enakimi tehničnimi
in funkcionalnimi lastnostmi kot jih ima obstoječa oprema, brez bistvenih predelav v
prostoru) tehnično opremo za varovanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: licenca za opravljanje zasebnega (tehičnega
in fizičnega) varovanja.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: ponudnik s podpisom obrazca A-4 Prijava potrdi odzivni čas, kot je zahtevano v pogoju.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: pogodba s principalom oziroma zastopnikom
za obstoječo opremo naročnika ali pogodba
s principalom oziroma zastopnikom za nadomestno opremo ter detajlen tehnični opis
ekvivalentne tehnične opreme za varovanje,
skupaj z izjavo, da bo izvajalec v primeru
sklenitve pogodbe v roku 14 dni nadomestil, inštaliral in povezal obstoječo opremo
z ekvivalentno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju.
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: JN-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletnem naslovu http://www.jh-lj.si/parkirisca (rubrika Javni razpisi ali s pisno zahtevo na naslov Parkirišča javno podjetje
d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana ali e-mail:
info@parkirisca-lj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2006
ob 14.15; sedež naročnika: Parkirišča javno
podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, I.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: vsa pojasnila in dodatne informacije je mogoče dobiti
preko e-mail naslova info@parkirisca-lj.si.
Vsa pojasnila bodo objavljena na spletnem
naslovu http://www.jh-lj.si/parkirisca v rubriki Javni razpisi Ogled lokacij in obstoječe
opreme pri naročniku je možen skladno z
določbami iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Parkirišča javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-96/2006-3
Ob-29609/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Upravna enota Ljubljana, kontaktna oseba: Blanka Markoja, Adamič – Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-30-00, faks 03/306-31-02, elektronska pošta: blanka.markoja@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: RS Upravna enota Ljubljana,
kontaktna oseba: Blanka Markoja, Adamič
– Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-31-87, faks 01/306-31-02,
elektronska pošta: blanka.markoja@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS Upravna enota Ljubljana,
kontaktna oseba: Blanka Markoja, Adamič
– Lundrovo nabrežje 2/III, Služba za skupne
zadeve, plan in analize, soba št. 323, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-31-87, faks
01/306-31-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: RS Upravna enota Ljubljana, kontaktna oseba: Blanka
Markoja, Adamič – Lundrovo nabrežje 2/III,
Služba za skupne zadeve, plan in analize,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-31-87,
faks 01/306-31-02.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-96/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov in drugih
površin z dobavo sanitarnega potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Izpostava Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana,
– Izpostava Center, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana,
– Izpostava Moste – Polje, Proletarska
1, Ljubljana,
– Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana,
– Izpostava Vič – Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana in Viška 38, Ljubljana,
– Službe na nivoju Upravne enote Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Proletarska 1, Ljubljana in Zaloška 54, Ljubljana,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Roška 25, Ljubljana,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Horjul, Slovenska cesta 7,
Horjul,

Stran

8430 /

Št.

110-111 / 27. 10. 2006

– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Velike Lašče, Levstikov trg 1,
Velike Lašče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda za celoten obseg predmeta razpisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvede v roku 30 dni od dneva uradnega
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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok in 1 delovni dan za rešitev reklamacij;
– da prevzema obveznosti iz naslova
varstva pri delu;
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje, ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo;
– da predloži kot zavarovanje za resnost
ponudbe bančno garancijo v višini 1,000.000
SIT oziroma 4.172,93 EUR;
– da predloži izjavo banke, da bo ponudniku v primeru, da bo izbran, izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene za
čas veljavnosti pogodbe.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti za izvedbo
predmeta tega javnega naročila – BON –1/P
za pravne osebe, BON – 1/SP za samostojne podjetnike.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki ponudnika ali njihovi pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2006
ob 11. uri; RS Upravna enota Ljubljana, Proletarska 1, sejna soba št. 107, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Upravna enota Ljubljana
Št. 80/06
Ob-30028/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Vodmat, kontaktna oseba: Radmila Bosnić,
Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-71-00, faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba:
Radmila Bosnić, vsak delovni dan med 9.
in 10. uro, tel. 01/520-71-04, Korytkova 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-71-04,
faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtecvodmat@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba: Suzana Mlakar, vsak delovni dan med
8. in 12. uro, po predhodni najavi, s potrdilom o vplačilu, Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-71-00, faks
01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Vodmat, kontaktna oseba: ponudbe sprejema
Suzana Mlakar, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, do vključno 28. 11. 2006 do 12. ure,
Korytkova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-71-00, faks 01/520-71-10, elektronska pošta: vrtec-vodmat@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje stavb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Vodmat, Korytkova
24, Korytkova 26, Bolgarska 20 in Bohoričeva 36, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: čiščenje prostorov v Vrtcu
Vodmat na lokacijah: Korytkova 24, Korytkova 26 in Bolgarska 20, Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 1594 m2 notranjih
površin in 138 m2 teras.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: čiščenje prostorov v Vrtcu
Vodmat, enota Klinični center, Bohoričeva
36, Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 951 m2 notranjih
površin.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje 2545 m2 notranjih talnih površin in
138 m2 teras.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24
mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop ter da ponudba zajema vse storitve v posameznem sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene fiksne najmanj šest mesecev od datuma sklenitve
pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune enkrat mesečno, najkasneje do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom,
– potrdilo o plačilni sposobnosti oziroma
solventnosti izdano s strani poslovne banke
za gospodarske družbe oziroma napoved za
odmero davka za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi,
– izjava o kakovosti storitev,
– opis tehnologije dela,
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor kakovosti.
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 cena,
– fiksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
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. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika 01261-6030636665, sklic na št.
29213.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2006
ob 13. uri; Vrtec Vodmat, Korytkova 24, Ljubljana, pedagoška soba.

Št.

110-111 / 27. 10. 2006 /

VI.4) Dodatne informacije: za ogled
stavb se je možno dogovoriti s kontaktno
osebo naročnika skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Vrtec Vodmat
Ob-30070/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
v roke: Skupina za javna naročila, faks
00386/2/331-15-33.
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: zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: vzdrževanje računalniške opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje računalnikov, strežnikov, tiskalnikov in aktivne mrežne opreme CISCO.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: strežniki COMPAQ, osebni računalniki COMPAQ, tiskalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312000.
3) Količina ali obseg: seznam računalniške opreme naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 8,333.333,33
SIT.
Sklop št. 2
Naslov: strežniki IBM, osebni računalniki
IBM, tiskalniki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312000.
3) Količina ali obseg: seznam računalniške opreme naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,083.333,33
SIT.
Sklop št. 3
Naslov: aktivna mrežna oprema CISCO
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,583.333,33
SIT.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 17,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2007, zaključek 31. 12. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 75 dnevni plačilni rok od datuma izdaje računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava prijavitelja, dano 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 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;
4. izjava prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
5. potrdilo, 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 davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
Il.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Pravne in gospodarske družbe predložijo BON-2;
Samostojni
podjetniki
predložijo
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;
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:
7. Potrdilo proizvajalca COMPAQ, da je
pooblaščeni serviser:
– za strežnike COMPAQ,
– za osebne računalnike COMPAQ,
(velja za sklop A);
8. Potrdilo vsaj enega proizvajalca, da
je pooblaščen za servisiranje njegovih tiskalnikov, ki so navedeni v prilogi D1 (velja
za sklop A);
Potrdilo proizvajalca IBM, da je pooblaščen serviser:
– za strežnike IBM,
– za osebne računalnike IBM (velja za
sklop B);
10. Potrdilo vsaj enega proizvajalca, daje
pooblaščen za servisiranje njegovih tiskalnikov ki so navedeni v prilogi D2 (velja za
sklop B);
11. Potrdilo proizvajalca CISCO, da ima
status CISCO Premium Partner (velja za
sklop C);
12. Izjava, da ima najmanj 10 redno
zaposlenih servisnih tehnikov na področju
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vzdrževanja osebnih računalnikov in tiskalnikov;
13. Izjava, da ima najmanj 3 redno zaposlene certificirane sistemske inženirje za
servisiranje strežnikov;
14. Izjava, da ima najmanj 3 redno zaposlene strokovnjake z veljavnim CCNA certifikatom, vsaj 1 redno zaposlenega strokovnjaka z veljavnim CCDP certifikatom in
vsaj 1 strokovnjaka z veljavnim certifikatom
VVireless LAN Design/Support Specialist
(velja sklop C);
15. Izjava, da bo odzivni čas največ 3 ure
od prejema naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 28. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
Skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9: in 15. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
00386/2/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je treba vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Vzdrževanje računalniške opreme.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2006 ob 13.
uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 461/2006
Ob-30071/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Anton Vajdič, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija, tel. +386/2/577-25-00, faks
+386/2/577-25-09, elektronska pošta: anton.vajdic@lendava.si, internetni naslov:
www.lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 005/2006-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za merilna
mesta Občine Lendava v letu 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lendava.
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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: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– po podpisu pogodbe z izbranim dobaviteljem bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno plačevanje v roku 30 dni po prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
– potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudbe;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– pridobljena licenca za dobavo električne energije (kopija ustrezne licence agencije
RS za energijo);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference zadnjih 5 let,
– pisna izjava ponudnika, da bo sposoben zagotoviti zadostne količine električne
energije.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Energetski zakon.
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 22. 11. 2006 na
naslovu naročnika. Po naročilu in proti plačilu tudi v elektronski obliki.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka TR Občine Lendava: 01259-0100012919.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: odpiranje ponudb bo
javno – osebe s pooblastilom ali zakoniti
zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
do 12. ure; Občina Lendava, Glavna ulica
20, 9220 Lendava, v sobi št. 024.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Občina Lendava
Ob-30087/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
popis in priprava investicijsko-tehnične
dokumentacije ceste za digitalizacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: Sl.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 1. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjega leta (2005) znaša najmanj
v višini 20 mio SIT (brez DDV) (dokazilo:
izjava o letnih prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Zagotovljen mora biti ustrezni vodja
projekta, ki izpolnjuje zahteve navedene v
razpisni dokumentaciji.
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj tri delavce, ki bodo prisotni pri izvajanju naročila na sedežu naročnika. (Pogoji in
dokazila za delavce so navedeni v razpisni
dokumentaciji.)
– Reference (pogoji in dokazila za reference so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Vzorčni projekt, ki ga mora ponudnik
pripraviti v skladu z razpisno dokumentacijo,
pridobi pri naročniku.
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
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objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v
garancijskem roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb,
ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se
je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
(kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del
od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika)
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena ponudbe,
2. kakovost poslovanja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 48,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-418/2006/3
Ob-30172/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks ++386/1/428-57-91.
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I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks ++386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
++386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks ++386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za organiziranje
letalskih prevozov tujcev in prosilcev za azil,
št. 430-418/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 03.
Glavni kraj izvedbe: letalske vozovnice
bo potrebno dostavljati na naslove: GPUUUP-Center za tujce, Vodnikova 43, Ljubljana, MNZ, Direktorat za upravno notranje
zadeve, Sektor za azil, Cesta v Gorice 15,
Ljubljana in Letališče Brnik, in sicer po vsakokratnem dogovoru z naročnikom.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je organiziranje
storitev letalskih prevozov tujcev, ki so
v postopku odstranjevanja iz Republike
Slovenije v tujo državo in prosilcev za
azil, ki so v postopku vračanja iz Republike Slovenije v države članice Evropske
unije ali katero drugo državo, in sicer
z izvedbo naslednjih storitev: izbiro in
angažiranjem najugodnejšega prevoznika,
rezervacijo, nakupom in dostavo letalskih
vozovnic ter po potrebi organiziranjem povratnih letalskih prevozov in nastanitvenih
aranžmajev za spremljevalce tujcev oziroma prosilcev za azil, v katere so vključeni
tudi prevozi spremljevalcev od letališča do
nastanitvenega mesta in obratno.
Podrobnejši opis storitev je naveden v
razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 62.11.00.00, dodatni predmet(-i):
63.50.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni razpis se izvaja za potrebe naročnika v
dvoletnem obdobju, ocenjena vrednost naročila je 108,000.000 SIT z vključenim DDV.
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Obseg storitev se bo prilagajal konkretnim
potrebam in razpoložljivim proračunskim
sredstvom naročnika.
Podroben opis in ostale zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan
od dneva uradnega prejema računa. Račun
izstavi ponudnik – izvajalec po opravljeni
storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja oziroma samostojni podjetniki izpis iz poslovnega registra,
– veljavno licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev ali
prodaje turističnih aranžmajev,
– IATA mednarodno registracijo za ponudnika oziroma IATA licenco,
– potrdilo o nekaznovanju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve določene z
zakonom.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– podatki o kadrih,
– seznam letalskih prevoznikov, za katere lahko ponudnik izdaja oziroma posreduje letalske vozovnice za predmet javnega
razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o spodbujanju
razvoja turizma in Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje aranžmajev
ter vsebini in načinu vodenja registra izdanih
licenc.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena
70 točk
2. stroški odpovedi storitve
30 točk
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-418/2006.
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: 1. 12. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43041806, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 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: 5. 12.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen,
državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh
navedenih primerov v omenjenih točkah,
lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred
pristojnim organom države, kjer ima svoj
sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovin-

sko 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.
Opomba: znana je ocenjena vrednost
naročila z DDV, in sicer je le-ta 108,000.000
SIT.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) 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:
20. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-30179/06
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Trbovlje, kontaktna oseba: Mirjana Dolinar, sanit.ing., Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje,
tel. 03/565-25-00, telefaks 03/562-61-22,
e-mail: sbt.Trbovlje@sb-trbovlje.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
I/A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isto kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Letna količina opranega perila: ca.
183.000 kg.
Obseg storitev:
I. Odvoz umazanega perila in dostava
opranega perila
II. Sortiranje perila
III. Pranje perila in likanje
IV. Zlaganje opranega perila
V. Šivanje perila in označevanje delovne
obleke
II.2.2) Opis in čas, kdaj se lahko izvajajo:
praviloma vse dni v letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT ter izjava banke za dobro iz-
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vedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni, fiksnost cen ves čas trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerekoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe;
6. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
še izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti:
9. da zagotavlja vsakodnevno vse razpisane storitve;
10. da bo prevzem in dostava fco Splošna bolnišnica Trbovlje z nakladanjem in
razkladanjem (ob terminu, ki ga določi naročnik);
11. da zagotavlja sodoben način pranja
in likanja perila z neagresivnimi pralnimi
sredstvi.
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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitev dokumentacije:
pridobiti jo je možno do 21. 11. 2006.
Cena: 6.000 SIT z DDV, razpisna dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno v
tajništvu bolnišnice vsak delovni dan od 9.
do 12. ure ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je potrebno
vplačati na podračun 01100-6030279252 s
pripisom: pranje perila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 11. 2006 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljena ponudba ali prijava za sodelovanje: slovenski.
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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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 21. 11. 2006 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/programa, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost za vse postavke je 33,000.000
SIT z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-30198/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-50, faks 03/564-40-41,
elektronska pošta: tomaz.sihur@hrastnik.si,
internetni naslov: www.hrastnik.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta Odvajane in čiščenje odpadnih voda v Občini Hrastnik. Izbrani
ponudnik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno
z določili FIDIC (nadzor izvajanja del po
proj. dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku
o izvajanju del na objektih, obračun izvedenih del, predaja objektov naročniku,
svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse v skladu z določili FIDIC).
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh
razpisanih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Hrastnik, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadzor
in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
Odvajane in čiščenje odpadnih voda v Občini Hrastnik. Izbrani ponudnik bo v okviru
prevzetih del opravljal vsebinski in finančni
nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izvajanja del po proj. dokumentaciji, nadzor
kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektih, obračun
izvedenih del, predaja objektov naročniku,
svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse v skladu z določili FIDIC). Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT in
veljavnosti 150 dni od datuma odpiranja
ponudb. Izbrani ponudnik mora naročniku
najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti garancijo za dobro izpolnitev
pogodbenih obveznosti v višini 10% z vključenim DDV. Garancija mora biti veljavna 48
mesecev.
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 ponudnikov/konzorcij. Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, je poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji,
– vsa ostala zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: – povprečni letni
promet ponudnika (samostojno podjetje ali
skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003,
2004 in 2005 je enak najmanj protivrednosti
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Odgovorni vodja svetovanja in nadzora,
ki ga imenuje ponudnik, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
1) najmanj univerzitetna izobrazba tehnične ali naravoslovne smeri,
2) najmanj 10 let delovnih izkušenj na
področju graditve,
3) vpis v imenik IZS,
4) reference kot odgovorni vodja strokovnega nadzora pri izgradnji:
a) najmanj ene čistilne naprave, zgrajene
po 1. 1. 2000, večje od 8.000 PE,
5) izkušnje pri kontroli pregledovanja
projektne dokumentacije (Idejne zasnove,
Idejni projekt, PGD, PZI) za kanalizacijo in
čistilno napravo, ki se je izdelovala za potrebe sofinanciranja iz evropskih skladov
(ISPA, PHARE, kohezijski sklad) in sicer
kot revident ali strokovni ekspert – poročevalec za najmanj:
a) en (1) celovit dokument odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki vsebuje najmanj
eno čistilno napravo, večjo od 4.000 PE in
kanalizacijo, daljšo od 1 km.
– vsa ostala dokazila po razpisni dokumentaciji.

Stran

8436 /

Št.

110-111 / 27. 10. 2006

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: 20. 11. 2006,
cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo pri: Občina Hrastnik,
Oddelek za prostor, okolje in GJS, Pot V.
Pavliča 5, SI – 1430 Hrastnik, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 25.000 SIT ali
enake vsote v EUR, na TRR št. računa
01234-0100018218, s pripisom Razpis –
nadzori – FIDIC ČN Hrastnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
ob 11. uri, Občina Hrastnik, Pot V. Pavliča 5,
SI – 1430 Hrastnik.
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 sklad.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Občina Hrastnik
Št. 592/2006
Ob-30200/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Jože Medved, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/563-48-00, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: joze.medved@trbovlje.si,
internetni naslov: www.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 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda Občine Trbovlje. Izbrani
nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in
pregled projektne in tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po proj. dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih
del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektih, obračun izvedenih
del, predaja objektov naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti
– vse v skladu z določili FIDIC). Ponudba
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mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
storitev.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadzor
in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Občine Trbovlje. Izbrani nadzornik bo v okviru
prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor
izdelave in pregled projektne in tehnične
dokumentacije, nadzor izvajanja del po proj.
dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih
del, priprava poročil naročniku o izvajanju
del na objektih, obračun izvedenih del, predaja objektov naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse v skladu
z določili FIDIC). Ponudba mora zajemati
izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT in
veljavnosti 150 dni od datuma odpiranja
ponudb. Izbrani ponudnik mora naročniku
najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložiti garancijo za dobro izpolnitev
pogodbenih obveznosti v višini 10% z vključenim DDV. Garancija mora biti veljavna
najmanj 48 mesecev.
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 ponudnikov/konzorcij. V tem primeru
morajo predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet JN,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja: poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države v kateri ima
svoj sedež; ponudnik ki ima sedež v tujini,
je poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v RS,
– vsa ostala zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: – povprečni letni
promet ponudnika (samostojno podjetje ali
skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003,
2004 in 2005 je enak najmanj protivrednosti
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Odgovorni vodja svetovanja in nadzora,
ki ga imenuje ponudnik, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
1) najmanj univerzitetna izobrazba tehnične ali naravoslovne smeri,
2) najmanj 10 let delovnih izkušenj na
področju graditve,

3) vpis v imenik IZS,
4) reference kot odgovorni vodja strokovnega nadzora pri izgradnji:
a) najmanj ene čistilne naprave, zgrajene
po 1. 1. 2000, večje od 8.000 PE,
5) izkušnje pri kontroli pregledovanja
projektne dokumentacije (Idejne zasnove,
Idejni projekt, PGD, PZI) za kanalizacijo in
čistilno napravo, ki se je izdelovala za potrebe sofinanciranja iz evropskih skladov
(ISPA, PHARE, kohezijski sklad) in sicer
kot revident ali strokovni ekspert – poročevalec za najmanj:
a) en (1) celovit dokument odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki vsebuje najmanj
eno čistilno napravo, večjo od 4.000 PE in
kanalizacijo, daljšo od 1 km.
– vsa ostala 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.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: 4306-2-181/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 20. 11. 2006,
cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo pri: Občina Trbovlje,
Odd. za okolje in prostor, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za RD v višini 25.000 SIT ali
enake vsote v EUR na TRR, št. računa
01329-0100018122, s pripisom Razpis-nadzori- FIDIC – ČN Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
ob 11. uri, Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 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: 20. 10. 2006.
Občina Trbovlje
Št. 2348-01
Ob-30208/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktni
osebi: Karmen Verbovšek, Vanda Škerjanc,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-43.
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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II.1) Opis: čiščenje rezervoarjev, cevovodov in druge pripadajoče opreme v skladiščih naftnih derivatov Celje, Rače, Lendava,
Ortnek in Sermin pri Kopru ter na bencinskih
servisih na različnih lokacijah po Sloveniji
(v besedilu tudi: čiščenje objektov za naftne
derivate).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05 S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje rezervoarjev, cevovodov in druge
pripadajoče opreme v skladiščih naftnih
derivatov Celje, Rače, Lendava, Ortnek in
Sermin pri Kopru ter na bencinskih servisih na različnih lokacijah po Sloveniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije po Sloveniji.
NUTS: SI00.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala postopoma v
obdobju treh let od sklenitve pogodbe in v
dogovoru z naročnikom, glede na rok izvajanja rednih pregledov, izvedbo nujnih popravil
oziroma potrebe po obnavljanju uskladiščenega medija kar pomeni, da se bodo dejanski izvedbeni roki sprotno usklajevali.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: tri leta od sklenitve pogodbe.
III. 1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3,000.000 SIT z rokom zapadlosti 38 mesecev od sklenitve
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni rok plačila.
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
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje:
– iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 42.
člena ZJN-1,
– iz 42a člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: glej točko III. 2.1).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: Obrazec BON 1
(E. Finančna disciplina in A.I.4 ponudnikovi
prihodki v zadnjem bilančnem obdobju).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o vpisu v evidenco
zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor
in mora biti veljavno najmanj do konca trajanja pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o ravnanju z odpadki.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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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:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819
z navedbo »Ponudba čiščenje objektov za
naftne derivate«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2006 do 14.
ure.
IV.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 dneva, ki je določen za
oddajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija in zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2006
ob 10. uri, Ljubljana, Dunajska 106, 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: 20. 12. 2006.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 1249-5/2006
Ob-30209/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Alojzija Strle, dipl. ekon.,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-16-75, faks 01/231-20-86, elektronska pošta: zdrzz@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1249-5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje notranjega revidiranja v javnih
zdravstvenih zavodih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: javni zdravstveni zavodi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Bolnišnico Golnik, klinični oddelek
za pljučne bolezni in alergijo
– KOPA Golnik.
3) Obseg ali količina:
– podjemne in avtorske pogodbe,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Center za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični.
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3) Obseg ali količina: popis osnovnih
sredstev in drobnega inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Mladinsko klimatsko zdravilišče
Rakitna.
3) Obseg ali količina: plače, osebni prejemki, povračila stroškov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Splošno bolnišnico Trbovlje.
3) Obseg ali količina:
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja,
– zaključni račun.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Celje.
3) Obseg ali količina:
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Koper.
3) Obseg ali količina. podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj.
3) Obseg ali količina: plače, osebni prejemki, povračila stroškov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ajdovščina.
3) Obseg ali količina:
– podjemne in avtorske pogodbe,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Črnomelj.
3) Obseg ali količina:
– podjemne in avtorske pogodbe,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007
Sklop št. 11
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov;
– podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Izola.
3) Obseg ali količina: popis osnovnih
sredstev in drobnega inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov;
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Kočevje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Koper.
3) Obseg ali količina:
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– knjigovodstvo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Medvode.
3) Obseg ali količina: nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Metlika.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
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– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Novo mesto.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračilo stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna.
3) Obseg ali količina:
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ptuj.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja,
– DDV, davek od dohodka.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– knjiga prejetih in izdanih računov –
DDV evidence.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Tolmin.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.

Sklop št. 25
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Trbovlje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja,
– prodaja blaga in storitev.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Trebnje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Velenje.
3) Obseg ali količina:
– podjemne in avtorske pogodbe,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zgornjesavinjski zdravstveni dom
Mozirje.
3) Obseg ali količina: plače, osebni prejemki, povračilo stroškov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Psihiatrično bolnišnico Begunje
na Gorenjskem.
3) Obseg ali količina:
– povračilo stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Revidiranje:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov – 16,
– podjemne in avtorske pogodbe – 17,
– nabave blaga, storitev in gradenj – 11,
– blagajniško poslovanje – 14,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja – 11,
– zaključni račun – 1,
– knjigovodstvo – 1,
– DDV, davek od dohodka – 1,
– knjiga prejetih in izdanih računov –
DDV evidenca – 1,
– prodaja blaga in storitev – 1.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca, začetek: 15. 12. 2006
in/ali konec 15. 2. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev podpisanih menic ob podpisu pogodbe v višini 10% pogodbene vrednosti
kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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: da; Pravilnik o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ (Uradni list
RS, št. 72/02).
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: 1249-5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR:
02014-0253693764 Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po pošti, po predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih
o naslovu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika,
zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 12. uri, Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Ljubljana, Njegoševa 8.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije
Ob-30252/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kontaktni
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osebi: Nada Cvetko Török, univ. dipl. inž.
grad. in Jožica Viher, dipl. upr. org., Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/525-16-66, faks 02/525-16-15, elektronska pošta: mestna.občina@murska-sobota.si, joza.viher@murska-sobota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven, regionalna/lokalna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava programa varstva okolja Mestne
občine Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelava programa varstva okolja Mestne občine Murska Sobota, in sicer:
– analiza obstoječega stanja in ocena
trendov,
– vizija in načela, prednostni problemi in
izzivi ter predlog ukrepov,
– načrt sodelovanja javnosti in predstavitev javnosti,
– končna izdelava Programa varstva
okolja Mestne občine Murska Sobota.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek del takoj ob podpisu
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 11 mesecev od podpisa po
godbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10% od pogodbene
vrednosti za dobro in pravočasno izvedbo
del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo izvršena dela plačeval v skladu
z zakonom.
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 po 42. in 42.a 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 za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
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cijski postopek, ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe: BON 1/P, samostojni
podjetniki posamezniki BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da – 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: najnižja cena ob
izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02180-0100011405, s pripisom
»za oddajo javnega naročila – program varstva okolja«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorni za odpiranje
ponudb in predstavniki ponudnikov s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 12.30; sejna soba – urad župana I. nadstropje, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Mestna občina Murska Sobota

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-30192/06
Zavrnitev ponudb
Naročnik Elektro Maribor d.d. obvešča,
da je zavrnil vse ponudbe in razveljavil postopek oddaje javnega naročila za dobavo
sekundarne opreme za RTP Koroška vrata
– javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu
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RS, št. 71, z dne 7. 7. 2006, Ob-19609/06
in v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21907/06.
Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Št. 2415/06

Ob-30213/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 42/06: »Dobava osebnih vozil
za prevoz oseb in stvari«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 102-103/06 z dne
6. 10. 2006, Ob-27800/06, se spremenijo
naslednje točke:
III.2) Pogoji za sodelovanje
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: /
◊ Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
se sicer ne spremenijo, vendar bo naročnik
starost dokumentov (garancija za resnost
ponudbe-ne starejša od 120 dni od odpiranja ponudb, dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave RS, v skladu s predpisi RS- ne starejše
od 30 dni od odpiranja ponudb in BON-1
ponudnika, oziroma če je ponudnik samostojni podjetnik potrdila poslovnih bank o
podjetnikovi solventnosti- ne starejša od 30
dni od odpiranja ponudb), presojal glede na
novi datum odpiranja ponudb.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: številka
obvestila v kazalu UL: Uradni list RS, št.
102-103 z dne 6. 10. 2006, Ob-27800/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 2. novembra
2006, vsak delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. november 2006 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. marec 2007 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. november
2006 ob 10.30; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 27. oktobra 2006 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Št. 38/3353/2006
Ob-30066/06
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: Tadej Lukan, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-27-54, faks 01/474-27-22,
elektronska pošta: tadej.lukan@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., »vlo
žišče« (od 10. do 14. ure), Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
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01/474-25-54, faks 01/474-25-02, 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dopolnitev programske opreme za kontrolo števcev SAM z WINSAM.
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: 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: dopolnitev programske opreme za kontrolo števcev SAM z WINSAM, skladno z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 tednov od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po prevzemu.
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:
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa;
– garancijski rok je 12 mesecev od prevzema;
– rok izvedbe je 12 tednov od podpisa
pogodbe.
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
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 156/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 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: 20. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-30173/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
splošni del in Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
SN kabel 20 KV AL – s prečno in vzdolžno zaporo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. –
objekti, skladišča.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 34,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk.
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del in Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Št.
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Št. 027031
Ob-30181/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava montažno demontažnih kosov,
loput, lovilcev nesnage in zobčastih
spojk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišče Kleče, Saveljska
cesta 1, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.86.32.30–0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 29.13.12.80–2.
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 in obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.4) Drugi podatki: ponudnik mora
predložiti izjave o skladnosti proizvodov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 39 naba/06.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2006
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Ob-30212/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del; Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razdelilna polja, celice in stikalni bloki.
Sklop A: razdelilna NN polja in SN celice; sklop B: SN stikalni bloki (RMU-SF6
izvedba); sklop C: SN stikalni bloki (RMUvakuumska izvedba).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: razdelilna NN polja in
SN celice.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
65,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: SN stikalni bloki (RMUSF6 izvedba).
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
14,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: SN stikalni bloki (RMUvakuumska izvedba).
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
4,000.000 SIT
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za:
en
sklop ali več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 83,000.000
SIT brez DDV.
Sklop A: 65,000.000 SIT; sklop B:
14,000.000 SIT; sklop C: 4,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 98 točk,
2. rok plačila 2 točki.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 11. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del; Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 35/3432/2006
Ob-30243/06
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:
dr. Uroš Gabrijel, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-21-60,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Uros.gabrijel@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, od 10.
do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-25-02, elektronska pošta:
Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-25-02, elektronska pošta:
Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 135/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vgradnja prečnega transformatorja v
RTP Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,

obseg dobave bo natančno določen v II. fazi
omejenega postopka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo (za I. fazo omejenega postopka).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 12 do 22 mesecev od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v I.
fazi omejenega postopka niso zahtevana.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva prevzema blaga in storitev v II.
fazi omejenega postopka.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih prijaviteljev bo naročnik z
izbrano skupino prijaviteljev sklenil sporazum, v tem primeru mora biti v prijavitveni
dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih prijaviteljev za
izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Uradni list RS,
št. 98 z dne 28. 7. 2006, Ob-21379/06 in EU
2006/S 141-151573 z dne 27. 7. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 135/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak dan do 28. 11.
2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 135/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 11. 2006 do
9.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 31. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi omejenega postopka ni javnega odpiranja prijav.
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: 20. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-29601/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: David Ferjančič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: david.ferjancic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/2006-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje števcev električne energije
v letu 2007.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Elektro Primorske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: števec
enofazni 3400 kos, števec trifazni 2060 kos,
števec elektronski 250 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; proti
ponudniku ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obveznosti
v skladu s predpisi; finančno stanje ponudni-
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ka; sledljivost etalonov; ponudnik ima ustrezno tehnično opremo in usposobljene kadre;
možnost izvajanja overitev merilnih naprav;
odzivni čas za dela na terenu je sedem dni;
izvedba storitve v roku 60 dni; ponudnik ima
pridobljeno akreditacijo; ponudnik poseduje
certifikat serije ISO 9000; seznam o že izvedenih storitvah v preteklem letu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, da je registriran pri pristojnem sodišču; samostojni
podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu; dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno; potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo se lahko nadomesti z lastno pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo;
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Samostojni
podjetniki predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri
Izpostavi Davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati; potrdilo o
finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa ali BON / 1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opis postopka zagotavljanja
sledljivosti etalonov; izjavo, da ponudnik (oz.
podizvajalec) razpolaga s tehnično opremo,
ki omogoča izvajanje v razpisni dokumentaciji opredeljene overitve merilnih naprav
in da ima organiziran in ustrezno opremljen
servisni prostor v katerem je mogoče izvesti vsa popravila in morebitno montažo
ter druga zahtevana dela na podlagi zahtev
naročnika; notarsko overjeno fotokopijo pogodbe med ponudnikom in Uradom RS za
meroslovje o izvajanju overitev za vse merilne naprave, ki so predmet tega javnega
razpisa. V primeru nastopanja s podizvajalci
je potrebno predložiti kopijo pogodbe tudi za
podizvajalce; notarsko overjeno fotokopijo
pridobljene akreditacijske listine s strani Slovenske akreditacije za leto 2007; ponudnik
mora dostaviti dokazilo, da poseduje certifikat serije ISO 9000; Seznam in potrdila o že
izvedenih ponujenih storitvah v letu 2005.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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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: 18/2006-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2006.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic 18/2006S.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 27. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2006.
Elektro Primorska
Ob-30017/06
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 12 (iz priloge I A).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-15/2006-ident
228687.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne in investicijske dokumentacije za RTP 110/20/6,3 kV Moste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok za izvedbo oziroma zaključek
storitev je 31. 3. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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Garancija za resnost ponudbe v znesku
8,000.000 SIT in veljavnostjo do 27. 12.
2006.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (10% od bruto pogodbene vrednosti) in veljavnostjo do 30. 1. 2010.
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 iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta ponudnika in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev;
– izjava ponudnika:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni izvedbi posla,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe storitev,
– o zagotavljanju notranje kontrole
nad izdelavo dokumentacije,
– o roku veljavnosti ponudbe.
– izjava ponudnika – seznam podizvajalcev.
III.2.1.4) Ostali pogoji:
– dokazilo ponudnika o sklenjenem zavarovanju,
– potrdilo o referencah za odgovornega
vodjo projekta,
– potrdila o referencah za odgovorne
projektante za elektromontažna dela,
– potrdilo o referencah za ponudnika
– podjetje,
– potrdilo o referencah za izdelovalca
študije požarne varnosti,
– potrdilo o referencah za izdelovalce
elaboratov vplivov na okolje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. certifikat iz skupine SIST ISO
9000/2000.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-15/2006ident 228687.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do: 27. 11. 2006.
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, št. faksa ponudnika in naziv javnega
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naročila, in sicer vsak delavnik med 9. in 13.
uro v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na
sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 11. 20006 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: 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: 27. 11. 2006
ob 9.30; 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: 20. 10. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 9/3404/2006
Ob-30194/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Bernarda Oset, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-33, faks 01/474-25-02, elektronska pošta: info@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro – Slovenija d.o.o.,
kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-11, faks ++386/1/474-25-02,
elektronska pošta: katarina.krepfl@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
– Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
katarina.krepfl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 41/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja ELES.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ELES – elektroenergetski
objekti.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): nomenklatura CPC
812,814.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje premoženja ELES.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev bančne garancije za resnost po-

nudbe ali ustrezno finančno zavarovanje
pri zavarovalnici, ki se glasi na 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 ustrezne določbe: naročnik
ne nudi avansa, pač pa plačilo z najmanj
36-mesečnim obročnim odplačevanjem, s
plačilnim rokom 30 dni od datuma izstavitve
računa.
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
tudi skupina izvajalcev skladno s 47. členom ZJN-1. V takem primeru mora vsak od
izvajalcev predložiti vse dokumente naštete
v tem navodilu. Za bančne garancije zadostuje, če jih predloži eden od izvajalcev za
celotno ponudbo, morajo pa izpolnjevati vse
zahteve iz razpisne dokumentacije. Izvajalci, ki skupno nastopajo, morajo predložiti
tudi pogodbo o skupnem nastopanju, s katero so dogovorili medsebojne pravice in obveznosti ter natančno opredelili odgovornost
posameznega izvajalca za izvedbo naročila.
Na podlagi te pogodbe bo naročnik ocenjeval sposobnost posameznega izvajalca za
njegov del posla. Kolikor izvajalci med seboj
določijo nosilca posla, mora biti iz pogodbe
jasno razvidno, kakšna so njegova pooblastila, sicer bo naročnik obravnaval vse kot
svoje sopogodbenike. Ne glede na dogovor
med izvajalci odgovarjajo le-ti naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za sodelovanje so:
– predložitev pisne izjave ponudnika, da
ima v skladu z zakonskimi zahtevami urejeno pozavarovanje, z navedbo pozavarovalnice,
– predložitev pisne izjave, da ima ponudnik razširjeno poslovno mrežo v vseh
regijah Slovenije (Nova Gorica, Postojna,
Maribor, Celje, Ljubljana) z opisom storitev,
– predložitev izjave, da bo ponudnik centralno vodil škodne primere tudi za enote
ELES izven Ljubljane,
– predložitev zavarovalnih pogojev za
razpisane vrste zavarovanj,
– predložitev potrjenih referenc ponudnika, da je v zadnjih treh letih (2003, 2004,
2005) za vsako posamezno leto sklenil za
zavarovalno vrsto, ki jo nudi v ponudbi, vsaj
tri zavarovalne pogodbe. Posamične pogodbe morajo biti sklenjene za plačilo zavarovalnih premij v višini nad 50,000.000 SIT.
Obrazci za reference so priloženi v razpisni dokumentaciji, ocenjene bodo le odlično
ocenjene reference,
– predložitev pisne izjave ponudnika, da
nudi mesečno obročno odplačevanje zavarovalne premije ter 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 33 z dne 31. 3. 2006, Ob-9115/06.
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: Sklep št. 41/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 10. 11. 2006,
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + DDV 1.000
SIT).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 41/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 11. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2006
ob 10. uri, Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, sejna soba C, IV. nadstropje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Ob-30202/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Rožič, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta:  info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
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 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-0012/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobitev dolgoročnega posojila.
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:
66.12.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pridobitev dolgoročnega posojila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v vrednosti 2000 EUR ozi-
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roma 479.280 SIT z veljavnostjo 90 dni od
poteka roka za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dinamika
odplačevanja: četrtletno.
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. mednarodna dolgoročna bonitetna
ocena banke mora izkazovati najmanj oceno BBB;
5. ponudnik mora izkazati, da gre za
banko, ki je v državi članici EU upravičena
opravljati bančne oziroma finančne storitve
kategorije 13 storitve na področju kreditiranja iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi
2000/12/ES, in lahko te storitve opravlja tudi
na območju Republike Slovenije, bodisi preko podružnice, bodisi neposredno.
6. anuitetnim amortizacijski načrt za odplačilo, ki naj bo sestavljen skladno z naslednjimi parametri: - izdelan v EUR variantno v CHF, upoštevati je potrebno glavnico
v protivrednost 14,466.430 EUR (oziroma
3.466,735.285,20 SIT); - črpanje sredstev:
80% (namenski del) sredstev neposredno
izvajalcu investicije po situacijah oziroma
izstavljenih fakturah, 20% sredstev (nenamenski del) na račun naročnika v 15 dneh
po podpisu pogodbe; - trajanje odplačevanja 10 let s 40 četrtletnimi anuitetami, ki
zapadejo v plačilo vsakega 1. v tekočem četrtletju; - prva anuiteta predvidoma zapade v
plačilo na dan 1. 10. 2008, zadnja anuiteta
predvidoma zapade v plačilo 1. 7. 2018.
Za vsako od variantnih ponudb je potrebno pripraviti ločen amortizacijski načrt. - Iz
anuitetnega amortizacijskega načrta mora
biti razviden podatek celotnega skupnega
zneska obresti, ki bodo plačane za celotno
obdobje najema posojila,
7. ponudnikovo poslovno in finančno stanje izkazuje, da je razpisan posel sposoben
realizirati v celoti in na predviden način.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančniških storitev oziroma drugega
ustreznega pristojnega organa EU;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
4. razvidno iz obrazca A-7 Predračun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
5. izpolnjevanje pogojev ponudnik potrdi
s podpisom obrazca A-4 prijava;
6. anuitetni amortizacijski načrt (v pisni in
elektronski obliki);
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7. izpolnjevanje pogojev je razvidno iz
obrazca A-4 prijava, po potrebi naročnik naknadno zahteva še druge ustrezne izkaze
(bilance, letno poročilo, revizijsko poročilo).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Direktiva
2000/12/ES.
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.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
90 z dne 25. 8. 2006, Ob-23900/06.
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: 418-0012/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na
www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 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: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2006
ob 12.30 PM, 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: 20. 10. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Javni razpisi za
natečaj
Storitve
Ob-30238/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Janez Nučič,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/66-00-100, faks 05/66-00-110. elektronska pošta: janez.nucic@izola.si, internetni naslov: www.izola.si, v sodelovanju z
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko,
udia, Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaj@zaps.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba:
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Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh.,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/ projekte: Zbornica
za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni
naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: Svetilnik Izola.
II.1.2) Opis: javni, idejni, odprti, enostopenjski natečaj za območje Svetilnik
Izola.
II.1.3) Ljubljana
Šifra NUTS
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmet: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC) arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve:
Kategorija storitve: 12.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da; arhitektura, urbanizem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, št. računa odprtega pri SKB 03100-1001291427 s
pripisom »Natečaj Svetilnik Izola«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2007.
Čas osebne oddaje na Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Vegova
8, Ljubljana, do 12. ure, sicer pri oddaji po
državni pošti s priporočeno pošiljko velja
žig oddaje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 3,800.000 SIT,
2. nagrada: 1,400.000 SIT,
3. nagrada: 850.000 SIT,
tri priznanja po 680.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina ni višja od 300.000
SIT bruto bruto.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: ne.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: ne.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
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Darko Lečnik, univ. dipl. inž. arh. – predsednik,
Janez Nučič, univ. dipl. inž. grad. – namestnik predsednika,
Marino Domio, pravnik – član,
Aleksej Skok, abs. prava – član,
Darja Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh.
– član,
Nadja Flego, ekonomist – namestnik članov,
Jana Purger – Gojanovič, univ. dipl. inž.
arh. – namestnik članov,
Mitja Škrjanec, univ. dipl. inž. kraj. arh.
– namestnik članov,
Urška Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.
– poročevalka,
Kristina Zelič, abs. prevajalstva – skrbnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Občina Izola
v sodelovanju Zbornica za arhitekturo
in prostor Slovenije

Javni razpisi
za kvalifikacijo
ponudnikov
Blago
Ob-29703/06
Ali so javna naročila, ki spadajo v ta kvalifikacijski sistem, vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Jure
Ocvirk, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-58-00, faks 03/426-58-02,
elektronska pošta: jure.ocvirk@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
prijave za sodelovanje/kandidature: isti kot
v I.1.
II.1.1) Oznaka kvalifikacijskega sistema,
ki ga je odločil naročnik: dobava električne
energije v letih 2007 – 2009.
II.1.3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
dobavitelji blaga, izvajalci gradenj ali storitev
glede na svoje usposobljenosti, in metode,
skladno s katerimi se bodo ti pogoji preverjali in potrjevali: redna dobava električne
energije za javno razsvetljavo na območju
Mestne občine Celje.
IV.1.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-001/06-B.
IV.1.2) Ali to obvestilo šteje kot povabilo
k oddaji ponudb: da.
IV.1.3) Trajanje kvalifikacijskega sistema:
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se katero koli javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz
sredstev EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Mestna občina Celje

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-29699/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Mislinja, kontaktna oseba:
Tatjana Rošer, Šentilj pod Turjakom 1, 2382
Mislinja, Slovenija, tel. 02/885-66-10, faks
02/885-66-20, elektronska pošta: andrejapl@volja.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2006.
II.5) Kratek opis: oddaja naročila blaga
po omejenem postopku za sukcesivno
dobavo živil – kruha, pekovskih izdelkov,
sendvičev in peciva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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. 1/06 sklop 1: kruh
in drobtine: Koroške pekarne d.d., Koroška
cesta 2, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
02/872-10-00, faks 02/872-10-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,104.032 SIT.
Valuta: 30 dni po izstavitvi računa.
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. 1/06 sklop 1: kruh in drobtine: Pekarna Zorman, Okrepčevalnica Minutka, Zoran Zorman s.p., kontaktna oseba:
Zoran Zorman, Celjska cesta 48b, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/882-28-10,
faks 02/884-51-58.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,104.032 SIT. Valuta:
30 dni po izstavitvi računa.
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. 1/06 sklop 2: pekovski izdelki
iz moke, semen in masla: Koroške pekarne
d.d., kontaktna oseba: Ivo Kotnik, Koroška
cesta 2, 2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,810.200 SIT. Valuta:
30 dni po izstavitvi računa.
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. 1/06 sklop 3: sladko pecivo: Koroške pekarne d.d., kontaktna oseba:
Ivo Kotnik, Koroška cesta 2, 2370 Dravograd, 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 3,399.305 SIT. Valuta:
30 dni po izstavitvi računa.
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. 1/06 sklop 4: sendviči,
štručke s sirom in šunko, pizze: Pekarna
Zorman, Okrepčevalnica Minutka, Zoran
Zorman s.p., kontaktna oseba: Zoran Zorman, Celjska cesta 48b, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,003.650 SIT. Valuta:
30 dni po izstavitvi računa.
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 1/2006.
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; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-3274/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Osnovna šola Mislinja
Št. 08407-00019/2006 0500 Ob-29702/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Rasto Pušauer, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-000,
faks 02/22-01-207, elektronska pošta: mestna.obcina@maribor.si, internetni naslov:
http://www.maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08407-00019/2006 0500
RP.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za dobavo računalniške strojne in programske
opreme za komunikacije, računalniški
sistem in delovna mesta, izvedba storitev
instalacije strojne in programske opreme
ter integracija v obstoječi sistem.
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. 08407-00019/2006 0500
RP: LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/330-01-00, elektronska pošta: info@lancom.si, internetni
naslov: http://www.lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,672.247 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 08407-00019/2006
0500 RP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14702/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 10. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 60-3164/06
Ob-29704/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Kekec, Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-468,
faks 07/39-32-509, elektronska pošta: bojan.kekec@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.25.21.10-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/05-B/06.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za nabavo vodomerov in opreme za daljinsko
odčitavanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 380,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/05-B/06: Enerkon
d.o.o., kontaktna oseba: Robert Bizjak, Volčji potok 24b, 1235 Radomlje, Slovenija,
tel. 01/830-34-80, faks 01/830-34-99, elektronska pošta: robert.bizjak@enerkon.si,
internetni naslov: www.enerkon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 288,731.420 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/05-B/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12652/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-29793/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
dipl. ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/54-38-202, 01/54-38-288,
internetni naslov: www.ztm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.12.20.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 08/06.
II.5) Kratek opis: dobava potovalnega
avtobusa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. reference,
3. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AC-Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,988.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN B 08/06-OBJ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15301/06 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: 16. 10. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-29794/06
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: farmacevtske surovine in radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 2. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21: Genos, d.o.o., Trg OF
14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,696.104 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-29798/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Mira Radosavljič, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-38-259, 01/54-38-288, internetni naslov: www.ztm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 04/06.
II.5) Kratek opis: celični ločevalec Amicus.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Baxter Aktiengesellschaft, Muellerenstrasse
3, 8604 Volketswil, Švica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,699.971,20 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 B 01/06-OBJ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 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: 16. 10. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-29799/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Mira Radosavljič, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-38-259, 01/54-38-288, internetni naslov: www.ztm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 01/06.
II.5) Kratek opis: dobava aparata za
PCR testiranje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,673.609,89 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 B 01/06-OBJ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 3. 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: 16. 10. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-29800/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
dipl. ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/54-38-202, 01/54-38-288,
internetni naslov: www.ztm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 05/06-OM1.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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 osebni računalniki: Lancom
d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,009.900,55 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 tiskalniki in skenerji: Lancom
d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,819.208,27 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 prenosni računalniki: Unistar
LC d.o.o., Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,117.865,74 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 čitalci črtnih kod: ORIA Computers d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob
Savi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 448.603,82 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 telekomunikacijska oprema:
Comware d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 928.699,63 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 ostala oprema: Comware d.o.o., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,241.869,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN B 03/04OM3/OBJ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11221/06 z dne 24. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-29801/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
dipl. ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/54-38-202, 01/54-38-288,
internetni naslov: www.ztm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 03/04-OM3.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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, mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,345.536,44 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo, zamrznjena zelenjava:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 163.290 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, ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 526.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo, konzervirani izdelki: ERA-SV
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 467.305,01 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, napitki: ERA-SV d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 652.750 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, sendviči: Fortuna&Fortuna
d.o.o., Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,889.142,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo, sadje in zelenjava: Poslovni
sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,509.288,77 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, sokovi: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 158.687,93 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:
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javno naročilo, voda: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63.770,71 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, meso in mesni izdelki:
Oblak Janez s.p., Delavska 18, 4226 Žiri,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,840.980,24 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, zamrznjeni gotovi izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 281.064 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, kruh in pekarsko pecivo: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,220.092,20 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 B 03/04OM3/OBJ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19167/04 z dne 16. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Št. 220-1/04-154
Ob-29804/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano 220-1/04 – obdobje 1. 10. 2006 – 31. 3.
2007.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava živil in materiala za prehrano za naročnika v navedenem obdobju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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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:
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Kmetijska
zadruga Metlika z.o.o., Cesta 15. brigade 2,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/363-70-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,271.244 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: BrumecRučigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija, tel. 01/530-91-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 867.726 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija, tel. 03/713-38-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,002.592 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Kras
d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-03-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,444.707 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva ul. 29, 1231 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/563-22-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,179.463 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mariva
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/671-10-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,010.097 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: MIP d.d.,
Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,040.056 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mogota
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-41-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,204.617 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Pecivo
d.d., Rejčeva ulica 26, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/335-83-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,300.735 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/366-60-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 852.972 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mlinotest
d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,269.776 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Peloz
d.o.o., Loke 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/300-28-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,201.035 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/749-01-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,420.113 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Uroš Cej
s.p., Cesta na Čuklje 46, 5290 Šempeter,
Slovenija, tel. 05/303-57-69.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 613.516 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,469.065 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,806.665 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20730/04 z dne 30. 7. 2004.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-29805/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba:
Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306, faks 05/66-06-305,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si,
internetni naslov: www.sb-izola.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:
23.12.21.00-0.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– plačilni pogoji – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 02/BR-06: Petrol
d.d., kontaktna oseba: Franc Premrn, Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/47-14-234, faks +386/41-745-020.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 154,200.000 SIT,
najnižja ponudba: 154,200.000 SIT, najvišja
ponudba: 155,400.000 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:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16762-06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-29806/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: stroji za štetje gotovine.
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.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in instalacija strojev za štetje gotovine.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30123000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena
65
2. garancijska doba
10
3. servisna mreža v Sloveniji
8
4. dodatna funkcionalnost
(samo za sklop 1)
7
5. odzivni čas za odpravo napak
5
6. število prodanih ponujenih
tipov strojev
5
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 24/B.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 058-060296
z dne 24. 3. 2006.
Št. naročila: 24/B
Naslov: Stroji za štetje evro bankovcev
z vgrajenimi detektorji in stroji za štetje kovancev
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tenzor
d.o.o., Mariborska 13, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
51,804.150 SIT brez DDV.
Št. naročila: 24/B
Naslov: Stroji za sortiranje in štetje mešanih evro kovancev
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Plenus, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
832.000 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 10. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29807/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMRZ-1/2005-1.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup strojne računalniške opreme –
osebnih računalnikov in zaslonov.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 727,754.912,53 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 1 – Ekonomični osebni računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand
Inženiring d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@marand.si, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 39,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
46,620.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 2 – Ekonomični osebni računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: FMC
distribucija in računalniške storitve d.o.o.,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@fmc.si, tel. 01/520-59-00, faks
01/520-59-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18,150.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
19,835.640 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 3 – Ekonomični osebni računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska cesta 106,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@birotehna.si, tel. 01/585-35-88, faks
01/541-44-36.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 46,090.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
47,895.626,03 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
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Naslov: sklop 4 – Standardni osebni računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Liko
Pris d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, e-pošta: rjernej.pristavec@likopris.si,
tel. 01/750-64-00, faks 01/750-64-84.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 15,600.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
16,832.400 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ1/2005-1
Naslov: sklop 5 – Standardni osebni računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: FMC
distribucija in računalniške storitve d.o.o.,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@fmc.si, tel. 01/520-59-00, faks
01/520-59-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 103,880.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
98,344.680 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ1/2005-1
Naslov: sklop 6 – Standardni osebni računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 12.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 214,985.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
152,570.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 7 – Zmogljivejši osebni
računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20,400.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
15,000.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 8 – Zmogljivejši osebni
računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska cesta 106,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@birotehna.si, tel. 01/585-35-88, faks
01/541-44-36.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,160.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,031.504,96 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 9 – Zmogljivejši osebni
računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oria
Computers d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, e-pošta: info@oria.si, tel.
03/565-84-50, faks 03/566-40-60.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 128,440.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
87,521.980 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 10 – Zmogljivejši osebni
računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Birotehna d.o.o., Šmartinska cesta 106,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@birotehna.si, tel. 01/585-35-88, faks
01/541-44-36.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,340.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,267.721,54 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 11 – Zaslon LCD 17«
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SIMT
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: info@simt.si, tel. 01/786-62-00,
faks 01/786-42-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
16,032.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 12 – Zaslon LCD 17«
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
ACORD-92 d.o.o., Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ziga.cof@acord-92.si,
tel. 01/583-72-41, faks 01/519-80-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 193,736.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
155,496.960 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 13 – Zaslon LCD 17«
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
ACORD-92 d.o.o., Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ziga.cof@acord-92.si,
tel. 01/583-72-41, faks 01/519-80-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,490.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,926.400 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 14 – Zaslon LCD 17«
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
ACORD-92 d.o.o., Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ziga.cof@acord-92.si,
tel. 01/583-72-41, faks 01/519-80-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 73,270.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
55,857.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 15 – Zaslon LCD 23«
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Liko
Pris d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, e-pošta: rjernej.pristavec@likopris.si,
tel. 01/750-64-00, faks 01/750-64-84.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,050.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,386.800 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: OMRZ-1/2005-1
Naslov: sklop 16 – Zaslon LCD 20«
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 5.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 160.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
135.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/478-00-00, e-pošta: gp@
mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-434/2006-16
Ob-29819/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.71.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 312/2006-OMP, II.
faza/1, dobava hrane za pse.
II.5) Kratek opis: nakup okvirno 40.000
kg hrane za pse.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 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
za MORS 312/2006-OMP, dobava hrane za
pse po izvedeni II. fazi/1: D.J. Don d.o.o.,
kontaktna oseba: Zdenka Zdolšek, Tovarniška cesta 15, 3312 Prebold, Slovenija, tel.
03/703-63-80, faks 03/703-63-84, elektronska pošta: zdenka.zdolsek@djdon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: okvirna vrednost
pogodbe 15,024.320,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-434/2006-16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63/2006; dne 16. 6.
2006, Ob-16772/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10.2006.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-29821/06
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: zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.100,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: 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: 22,800.553,12 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: 126,927.184,28 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,838.413,29 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: 299,477.627,28 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 282,966.957,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija
1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 80,606.537,93 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51,016.185,69 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 2. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-29824/06
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: infuzijski in transfuzijski sistemi-priključki za črpalke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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: 6,266.482,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 2. 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: 17. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-29826/06
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: 43-Reagenti in kemikalije za Oddelek patologije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,400.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
V.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43: A-Ž Consulting, d.o.o.,
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,162.250 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-29829/06
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:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-031/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
372,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-031/2006-1L-ODP/B:
naročnik skladno z določili ZJN-1A ni izbral
nobenega ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-031/2006-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6. 2006;
Ob-16492/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-29838/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– 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 in dobava notranje opreme
za potrebe UE Novo mesto in inšpekcijskih
služb v Novem mestu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Novo mesto.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava notranje opreme za
potrebe UE Novo mesto in inšpekcijskih
služb v Novem mestu, z oznako ODOPRNM-31/2006.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 82,544.760 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: 430-125/2006, oznaka javnega naročila ODOPRNM-31/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom:
Obvestilo o naročilu: 2006/S142-152677
z dne 28. 7. 2006 in Uradni list RS, št. 80 z
dne 28. 7. 2006, Ob-21698/06.
Št. naročila 430-125/2006
Naslov: izdelava in dobava notranje
opreme za potrebe UE Novo mesto in inšpekcijskih služb v Novem mestu, z oznako
ODOPRNM-31/2006
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas oprema
d.o.o., Samova 12a, 1116 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas.oprema@atlas-oprema.si,
tel. 01/431-40-37, faks 01/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
82,544.760 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roki(-ih)
za vložitev pritožb: rok za vložitev pritožbe
(zahtevka za revizijo) je 10 dni po prejemu
odločitve o oddaji naročila. Po končanem
postopku pred Državno revizijsko komisijo
je sodno varstvo zagotovljeno v postopku
povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
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VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-29842/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/200-98-78, elektronska pošta: nabava@dars.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:
23.20.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 301/2006.
II.5) Kratek opis: dobava pogonskih goriv in kuriv – utekočinjen plin.
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. 301/2006: Petrol plin
d.o.o., kontaktna oseba: Borut Sočič, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 194,305.960 SIT;
najnižja ponudba 194,305.960 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: javno naročilo
št. 301/2006, številka sklenjene pogodbe
925/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-16802/06 z dne 16. 6. 2006;
1949-2006-021614-SL, 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: 16. 10. 2006.
DARS d.d.
Ob-29845/06
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: vrečke za kri.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 3. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 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 47,570.190 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. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-30002/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.mju.gov.si
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMPO-5/2005-3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup strežniške programske opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 48,343.082,94 SIT z 20%
DDV.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 1 – Programska oprema
Novell
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 450.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
500.000 SIT, z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 2 – Programska oprema
Novell
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,064.250 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 3 – Programska oprema
Veritas
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@marand.si,
tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 45.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
47.195,28 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 4 – Programska oprema
Veritas
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@marand.si,
tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 45.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
45.595,44 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 5 – Programska oprema
Veritas
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@marand.si,
tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 180.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 199.128,62 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 6 – Programska oprema
CA
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
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V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MAOP
d.o.o. Ljubljana, Litijska cesta 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@maop.si,
tel. 01/547-51-00, faks 01/547-51-49.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost: 3,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 3,052.076,40 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 7 – Programska oprema
CA
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MAOP
d.o.o. Ljubljana, Litijska cesta 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@maop.si,
tel. 01/547-51-00, faks 01/547-51-49.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 2,734.837,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMPO-5/2005-3
Naslov: sklop 8 – Programska oprema
Novell
V.I) Datum oddaje naročila: 4. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si,
tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 38,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
40,700.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
gp@
mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, intenetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-30003/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/47-88-565, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/47-88-649.
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Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-6.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup standardne računalniške strojne
opreme (strežniška oprema in diski).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 169,394.238 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-6
Naslov: Sklop 1 – Zmogljiv strežnik
V.I) Datum oddaje naročila: 2. 10. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 130,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
164,502.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-6
Naslov: Sklop 2 – Diski za Sun Enterprise 5500 strežniško opremo
V.I) Datum oddaje naročila: 2. 10. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: suns@marand.si,
tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11.
V.4) informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 666.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
799.254 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-6
Naslov: Sklop 3 – Spletni strežnik
V.I) Datum oddaje naročila: 2. 10. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost:
3,500.000 SIT brez DDV.
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Skupna končna vrednost naročila:
4,092.984 SIT, z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
gp@
mju@gov.si tel. 01/478-00-00, intenetni naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-30021/06
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 18/2006 Oprema za
arhive.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za
arhivske prostore za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 18/2006 Oprema za
arhive: ZAK d.o.o., kontaktna oseba: Uroš
Zakrajšek, Triglavska 61, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,529.860 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-67/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
Ob-23081/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Sp 3/2006
Ob-30058/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-42-30, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko
vzdrževanje mrežnih tiskalnikov:
– pisarniški mrežni tiskalnik LOT 1,
– večuporabniški mrežni tiskalnik LOT
2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-6/2006 – LOT 1: LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec,
Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/33-00-300, faks 02/33-00-309, elektronska pošta: info@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,404.688 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-6/2006-LOT 2: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška c. 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,303.200 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 – obvestilo o oddaji naročila;
18. 10. 2006 – sklenjena pogodba za LOT 1;
11. 10. 2006 – sklenjena pogodba za LOT
2.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24430/06 z dne 1. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Št. 430-634/2006-9
Ob-30097/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.20.00-7.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 411/2006 – PSP,
prenova radijskega sistema javnega alarmiranja v Logu pod Mangartom, sanacija energetskega sistema in nakup računalniškega
nadzornega sistema javnega alarmiranja z
ustreznim programom in radijsko opremo v
Reco NG.
II.5) Kratek opis: prenova radijskega
sistema javnega alarmiranja v Logu pod
Mangartom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333 SIT brez vključenega
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-411/2006-PSP: prenova radijskega sistema javnega alarmiranja v
Logu pod Mangartom: IT-100 d.o.o., kontaktna oseba: Bernarda Trček, Pod gradom 27,
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, tel.
01/36-57-250, faks 01/36-57-252, elektronska pošta: It-100@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,300.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
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: 430-634/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-30183/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Barbara Zgonc, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-00, faks 01/369-57-83, elektronska pošta: Barbara.zgonc@gov.si, internetni
naslov: www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-124/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava in montaža rentgenov za
pregled prtljage z dodatno opremo za
potrebe pravosodnih organov (3 kom).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-124/2006:
Vama Trade Povšič & Co, d.o.o., kontaktna oseba: Valter Povšič, Vipavska cesta 54, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/366-49-00, faks 05/366-49-10, elektronska pošta: info@vamatrade.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,513.200 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: 430-124/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-235106 z dne 25. 8. 2006, popravek Ob-24373/06 z dne 1. 9. 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: 19. 10.2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 430-188/2006/11
Ob-30214/06
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 nabavo programske
opreme, št. 430-188/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava programske opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 12,756.853,08 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: 430-188/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 62-63
z dne 16. 6. 2006, Ob-17296/06.
Št. naročila: 8
Naslov: Programska oprema V.
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V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Nil d.o.o.,
Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-65-00, faks +386/1/474-65-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,041.942 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,298.729,08 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Extracomm
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Src.Si d.o.o., Tržaška 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-80-00, faks
+386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,823.886,40 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
9,458.124 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; izvedba predmeta javnega razpisa
se sofinancira iz sredstev Schengenskega
vira – Schengen Facility (sklop 9).
VI.2) Dodatne informacije:
Javni razpis je obsegal 9 sklopov, pri čemer je le-ta uspel za sklope 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8 in 9, ter ni uspel za sklop 3.
To obvestilo obsega izid za sklopa 8 in 9,
za katera je bila že sklenjena pogodba.
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:
18. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-30237/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Domžale, kontaktna oseba: Jana Zajc Kladnik, Mestni trg 2, 1230
Domžale, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup UZ aparata za
potrebe ginekologije, porodništva in pediatrije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Sonar d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
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Železnik, Stegne 21C, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 33,365.088 SIT z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Zdravstveni dom Domžale

Gradnje
Št. 205
Ob-29700/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba:
Kristina Marinič, Trg svobode 23, 5213
Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks
05/398-12-23, elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si, internetni naslov:
http://www.obcina-kanal.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): nova gradnja.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-03/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacijskega omrežja naselja Ložice – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,923.000 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. 430-03/2006: Euroinvest
d.o.o., kontaktna oseba: Radoš Pavlovič,
Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-27-30, faks
05/302-74-52, elektronska pošta: euroinvest@euroinvest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,000.005,30 SIT;
najnižja ponudba 20,000.005,30 SIT, najvišja ponudba 25,874.607 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-03/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 86 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22875/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Občina Kanal ob Soči
Št. 205
Ob-29701/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba:
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Kristina Marinič, Trg svobode 23, 5213
Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-00, faks
05/398-12-23, elektronska pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si, internetni naslov:
http://www.obcina-kanal.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): nova gradnja: distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-04/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja javnega vodovoda Drmota–Zagora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,835.000 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. 430-04/2006: Vodi Gorica d.d Kromberk, kontaktna oseba: Mladen Andrić, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-49-00, faks
05/330-49-01, elektronska pošta: vodigorica@vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,651.467,80 SIT;
najnižja ponudba 27,651.467,80 SIT, najvišja ponudba 29,680.728,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-04/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22055/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Občina Kanal ob Soči
Ob-29849/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Naklo, kontaktna oseba: Drago Goričan, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/277-11-00, faks 04/277-11-11,
elektronska pošta: Glavna.pisarna@obcinanaklo.si, internetni naslov: www.naklo.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 502, 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-0029/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja Doma za
starejše občane Naklo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 374,999.850 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – maks. 70 točk,
2. garancijski rok – maks. 10 točk,
3. reference – maks. 10 točk,
4. ugodnosti ponudnikov – maks. 10
točk.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 411-0029/2006:
Gradbinec GIP, d.o.o., kontaktna oseba: Zmago Geršak, dipl. ekon., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/271-10-00, faks 04/271-10-15, elektronska pošta: info@gradbinec-gip.si, internetni
naslov: www.gradbinec-gip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
509,241.416,77 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: 411-0029/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80, Ob-21701/06 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: 17. 10. 2006.
Občina Naklo
Ob-29852/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Jelko Gros, Frankopanska 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-86-00, faks 01/234-86-30, elektronska pošta: jelko.gros@csod.si, internetni naslov: www.csod.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN08/05.
II.5) Kratek opis: projektiranje in izgradnja žičnice z vsemi deli, do uporabnega
dovoljenja po načelu funkcionalni ključ
in ključ v roke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 141,667.000 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:
izbran ni bil noben ponudnik, zato se razpis
ponovi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN08/05.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21141/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; EPD06.1.4.10.001.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-29867/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Robič Sandi, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-45, faks
01/300-39-37, elektronska pošta: sandi.robic@zd-lj.si, internetni naslov: www.zdlj.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-11/2006 ZD LjubljanaVič.
II.5) Kratek opis: prenova trakta A - pritličje, vezna rampa, ureditev glavnega
vhoda v objekt ZD Ljubljana - Vič, Postojnska 24, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-11/2006 ZD Ljubljana-Vič: Adaptacije-Vzdrževanje d.o.o., kontaktna oseba: Miran Mihalič, Ribičičeva 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-32-867,
faks 01/42-32-868, elektronska pošta:
info@adaptacije-vzdrzevanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 109,513.082,04
SIT, najnižja ponudba: 109,513.082,04 SIT,
najvišja ponudba: 130,384.664,20 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: JR - 11/2006.
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, Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2005,
Ob-22017/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-29869/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mateja Konajzler, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-23, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mateja.konjzler@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 452.21.1.14-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0044/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja brvi Šmarčna–Breg.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 135,000.000 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:
CPM d.d., kontaktna oseba: Dušan Slapnik,
Iztokova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/429-35-00, faks 02/420-30-44, elektronska pošta: info@cpm.si, internetni naslov: www.cpm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 133,945.456,20 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: 430-0044/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 85 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22779/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Občina Sevnica
Ob-29870/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca Zapušek, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0046/2006.
II.5) Kratek opis: obnova fasade sevniškega gradu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,000.000 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. 430-0046/2006: Kostak
d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovška c. 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/48-17-235, faks 07/48-17-250, elektronska pošta: kostak@kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 69,965.846,50 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0046/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 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. 7. 2005,
Ob-22256/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2006.
Občina Sevnica
Št. 845/06
Ob-29872/06
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 Tržič, kontaktna oseba: Mateja Malovrh, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/597-15-10, faks 04/597-15-13.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in
izgradnja prizidkov k Osnovni šoli
Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 270,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena,
2. reference ponudnika,
3. garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
IMOS d.d., kontaktna oseba: Branko Kastelic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/473-33-10, faks 01/473-33-78.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 256,018.597,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006, Ob-20493/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Občina Tržič
Ob-29894/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Karmen Pines,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/671-03-59, faks 05/671-03-62, elektronska pošta: karmen.pines@piran.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/JN-2006-3711-82/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija cest A
in D v obrtni coni Lucija in gradnja komunalnih naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 372,105.669,20 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/JN-2006-3711-82/2006:
CPK d.d. Koper, kontaktna oseba: Svobodan
Kos, Ulica 15. maja št. 14, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-30-239, faks 05/66-30-271,
elektronska pošta: info@cpk.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 339,956.358,98 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:
4/JN-2006-3711-82/2006.
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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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis je bil
oddan izvajalcema v skupni ponudbi, kjer
nastopa CPK d.d. Koper kot vodilni partner
in SCT d.d. Ljubljana kot partner v skupni
ponudbi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Občina Piran
Št. 195/2006
Ob-30019/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Alenka Verbič, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, Slovenija,
tel. 03/898-43-14, faks 03/898-43-33, elektronska pošta: alenka.verbic@sostanj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43000 – 22/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in prenova Zdravstvene postaje Šoštanj II.
faza; prenova elektrostrojnih instalacij
v desnem delu objekta, sanacija tlakov,
menjava oken in vrat, prostorska prenova treh splošnih ambulant.
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. 43000 – 22/2006: Cigrad
d.o.o., kontaktna oseba: Branko Vrtačnik,
Ravne 103/c, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel.
03/898-48-40, faks 03/898-48-54.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,337.754,95 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: 43000 – 22/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, 430 18772-06 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: 18. 10. 2006.
Občina Šoštanj
Ob-30020/06
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 16/2006 Arhivi.
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II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del v arhivskih prostorih DURS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 16/2006 Arhivi:
Tipo d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Miklič, direktor, Kardeljeva ploščad 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-61-018, faks
01/56-82-790.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35,577.607,40 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.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-62/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21297/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 43000-24/2006
Ob-30025/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Darko Čepelnik, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898-43-00, elektronska pošta:
darko.cepelnik@sostanj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: ureditev Ceste heroja
Gašperja v Šoštanju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46.867.735,01 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. 43000-24/2006: CM 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: 46.867.735,01 SIT;
najnižja ponudba: 46.867.735,01 SIT, najvišja ponudba: 59.208.562,20 SIT.
Valuta: 60 dni.
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: 3.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Občina Šoštanj
Št. 00701-03/2006
Ob-30037/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljub
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ljana, 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: gradnja zidu 2 v območju križišča Kamnik na R1-225/1359.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 129,166.666 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-186: PUH d.d. – vodilni partner, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 140,935.087 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-186: Hidrotehnik d.d.
– partner, Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Javno naročilo št. A-186: HIP – PLUS
d.o.o. – partner, Vače 103, 1252 Vače, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 96/06 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30038/06
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: ureditev pločnika za
pešce v Slovenski Bistrici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-113: IDRAST d.o.o., Bortštnikova ul. 77, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,160.220 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: 55/06 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30039/06
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 “Koritnica” na cesti R2-403/1072 Kneža–Podbrdo v km 5,541.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,166.666 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-031: CPG d.d., Industrijska c. 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: 28,681.321 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 31/06 z dne 24. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30040/06
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
in opornih zidov na cesti G2-102/1034
Sp. Idrija–Godovič od km 3,800 do km
3,980.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 203,333.333 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-011: SGP Zidgrad Idrija
d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 141,090.500 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:
24. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 19-20/06 z dne 24. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30041/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: R2-438/1306 prep
Sladki vrh–Trate: gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333 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-026: 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: 26,592.390 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 31/06 z dne 24. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30042/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela – prep
R3-717/5614 Cankova.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,666.666 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-177: 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: 26,592.390 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 85-86/06 z dne 11. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30043/06
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: ureditev ceste Ribnica
(Gorenjska, Šolska), G2-106/0263.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 316,666.666 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-173: SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 259,614.833 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 85-86/06 z dne 11. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30044/06
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 Celje–
Šmarjeta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,166.666 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-181: Strabag AG Podružnica Ljubljana, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,667.989 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. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 88/06 z dne 18. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30045/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev regionalne ceste R1-215, odsek 1162 Trebnje–Mokronog od km 12.440 do km 12.920.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,166.666 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-156: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,667.989 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:
27. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30046/06
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 G1-3/369 Črenšovci in G1-3/322
Črenšovci–Dolnji Lakoš (kratkoročni
ukrepi na G1-3).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-175: 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: 66,920.545 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: 85-86/06 z dne 11. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30047/06
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.
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II.5) Kratek opis: sanacija vozišča glavne
ceste G1-11/1475 Slavček–Luka Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,666.666 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-184: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,108.791 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 88/06 z dne 18. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30048/06
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 ureditev križišča Reška cesta (Kočevje),
G2-106/0264.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,666.666 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-164: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 61,427.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 76-77/06 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30049/06
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: 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: ureditev križišča v
Prevojah.
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. A-172: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 61,427.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30050/06
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 ured
Cikava–Grosuplje, R3-646/1444.
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-163: 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: 173,129.258 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-163: Rekon d.o.o. – partner, Vir pri Stični 92, 1295 Ivančna Gorica,
Slovenija.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 76-77/06 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30051/06
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: protiprašna zaščita
ceste RT 905 odsek 1097 Mrzli Studenec–
Jereka od km 1.970 do km 2.970.
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-188: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,326.095 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. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 96/06 z dne 15. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30052/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih del
ureditve Podbrdo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,500.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-158: CPG d.d., Industrijska c. 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: 73,032.512 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30067/06
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 R3-672, ods. 3927 Smednik–Zameško–Kostanjevica od km 3.720
do km 5.510.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,416.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-190: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,961.157 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 10. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/06
Ob-30216/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: INFRA d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 01/30-68-255, faks
01/30-68-163.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.21-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: BŠM30.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za izdelavo pilotne stene na cesti G1-5/0332
Kompolje–Boštanj, med km 7,874 in km
7,947.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 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: Rafael d.o.o. Sevnica,
kontaktna oseba: Roman Skrinjar, Savska
cesta 24, 8290 Sevnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 117,644.880,20 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: BŠM30.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 67-68 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: 20. 10. 2006.
INFRA d.o.o. Sevnica
Št. 110-1/06
Ob-30217/06
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:
742.31.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000135.
II.5) Kratek opis: obnova vozišč na priključkih avtoceste Šentilj, Fram in Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,600.000 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: CPM, d.d., Maribor
+ CMC, d.d., Celje, kontaktna oseba: Bojan
Maček, inž. grad., Iztokova ulica 30, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 178,813.795,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000135.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/06 z dne 21. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-30218/06
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:
454.54.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000224.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Ljubljanske ceste od km 1.347 do km 2.990
(povezovalna cesta med AC priključkom
Karteljevo na AC odseku Hrastje – Lešnica s krožiščem Bučna vas na severni
obvoznici Novega mesta).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 655,000.000 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 + CGP d.d. Novo
mesto, kontaktna oseba: Stanislav Černe,
univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 651,526.538,25 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: 2006/000224.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 00701-03/2006
Ob-30220/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljub
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ljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija mostu čez
Drvanjo v Brengovi na R2-439/1305.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,333.333 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. C-24: 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 51,644.112 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30221/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnih
objektov preko Puconskega potoka za
potrebe izvennivojskega križanja z žel.
v MS na R2-441 – dodatna dela, nujne
prestavitve vodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-45: SGP Pomgrad
d.d., Bakovska 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 36,940.420 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30222/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija brežin in plazu na cesti R1-206/1028 Vršič Trenta v km
0,600 (brež) in v km 3,365 (plaz).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. C-21: 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 63,560.630 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:
9. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-03/2006
Ob-30223/06
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 na cesti
R1-203/1002 Bovec–Predel v km 14,470.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. C-20: 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 94,477.881 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30224/06
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 podpornega
zidu v Mežici na cesti R2-425/1265 Poljana–Črna v km 5.180 – dodatna dela po
tehničnem pregledu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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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. C-60: 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 1,607.340 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30225/06
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: ureditev križišča Naklo: pogodba s pogajanji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108,000.000 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:
(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. C-22: Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122,357.774 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. 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30226/06
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: R1-226/1256 prep Ravne–Dravograd: dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 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:
(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. C-18: Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,838.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30227/06
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: ureditev ceste skozi Šoštanj – dodatna dela po tehničnem
pregledu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,333.333 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-49: 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 1,169.202 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. 10. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30228/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija
R1-225/1084 Stahovica–Črnivec od km
3+900 – 4+260.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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:
(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. C-30: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,451.936 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. C-30: HIP Plus d.o.o.
– partner, Vače 103, 1252 Vače, Slovenija.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30229/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
R3-641/1369 Ljubljanica–Briše.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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:
(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. C-47: Cestno podjetje Ljubljana d.d. – vodilni partner, Stolpniška 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 180,557.901 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. C-47: HIP Plus d.o.o.
– partner, Vače 103, 1252 Vače, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-30230/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna in več dela na
mode Vinica–Sinji vrh, RT-919/1343.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,490.540 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. C-23: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,490.540 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:
13. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 186/2006
Ob-30242/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Ružica Vukelić, Vodnikova 1, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-400, faks
03/58-69-039, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/06-VV.
II.5) Kratek opis: izvedba investicijsko
vzdrževalnih del objekta predšolskega
dispanzerja Zdravstvenega doma Velenje (gradbena obrtniška strojna in elektro
inštalacijska dela ter dobava in montaža
opreme).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/06-VV: Gradis Celje,
d.d., kontaktna oseba: Matjaž Petkovšek,
Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija, tel.
03/42-68-300, faks 03/42-68-333, elektronska pošta: gradis-gp.celje@ gradis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-

števala (brez DDV): cena: 115,356.335,57
SIT, najnižja ponudba: 115,356.335,57 SIT,
najvišja ponudba: 132,730.095 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 71.120 mio SIT. Delež: 1,65%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/06-VV: Gradis Celje,
d.d., kontaktna oseba: Matjaž Petkovšek,
Bukovžlak 71, 3221 Teharje, Slovenija, tel.
03/42-68-300, faks 03/42-68-333, elektronska pošta: gradis-gp.celje@gradis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 115,356.335,57
SIT, najnižja ponudba: 115,356.335,57 SIT,
najvišja ponudba: 132,730.095 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 71.120 mio SIT. Delež
61,65%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/06-VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 11/2006-Ob-23218/06 z dne
18. 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: 20. 10. 2006.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-30245/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žetale, kontaktna oseba: Jože Krivec, Žetale 4, 2287 Žetale, Slovenija, tel.
795-32-80, faks 795-32-85, elektronska pošta: info.zetale@zetale.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: 430-0006/2006.
II.5) Kratek opis: modernizacija občinskih cest v Občini Žetale: – modernizacija občinske ceste LC 240100 Pridna vas–
Stoperce, modernizacija občinske ceste
JP 741370 Dobrina–Dobrinska gorca.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.0000 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. 430-0006/2006: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška c. 46/a,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/78-80-800, faks
02/78-80-832.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,420.814,88 SIT,
najnižja ponudba: 46,420.814,88 SIT, najvišja ponudba: 55,484.239,12 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0006/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20485/06 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: 19. 10. 2006.
Občina Žetale
Ob-30325/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza na Primorskem – Universita del
Litorale, kontaktna oseba: Denis Petelin Žerovnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 041/607-188, faks 05/611-75-30, elektronska pošta: rektorat@upr.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih in
več gradbeno-obrtniških in instalacijskih
del na objektu Rektorat Univerze na Primorskem in Fakultete za humanistične
študije v Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 149,578.649,38 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3715-21/05 – Aneks 2:
Makro 5, kontaktna oseba: Rajko Žigante,
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 149,578.649,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2005.
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: 20. 10. 2006.
Univerza na Primorskem –
Universita del Litorale
Ob-30326/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza na Primorskem – Universita del
Litorale, kontaktna oseba: Denis Petelin Žerovnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 041/607-188, faks 05/611-75-30, elektronska pošta: rektorat@upr.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih in
več del gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na objektu Rektorat Univerze na
Primorskem in Fakultete za humanistične študije v Kopru.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,816.910 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3715-21/05 – Aneks 3:
Makro 5 Gradnje d.o.o., kontaktna oseba:
Rajko Žigante, Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,816.910 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:
23. 12. 2005.
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: 20. 10. 2006.
Univerza na Primorskem –
Universita del Litorale

Storitve
Ob-29610/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-65, elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si, internetni
naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.11.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 028/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: organiziranje nakupa
letalskih kart za potrebe Ministrstva za
zunanje zadeve Republike Slovenije za
vse relacije razen relacije Ljubljana–Bruselj–Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 028/2006 MZZ: Airpass
d.o.o., Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 028/2006 MZZ: Tango d.o.o., Trdinova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 028/2006 MZZ: Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 028/2006 MZZ.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22531/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
šT. 430-174/2006-7
Ob-29789/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 174/2006-PSP –
Nadgradnja projekta ITIL.
II.5) Kratek opis: nadgradnja projekta
ITIL.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,333.333,30 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 174/2006-PSP:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
Arian Debeljak, Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,281.536 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 16. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-456
Ob-29790/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-19 –
II. faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje inventarne in
akcesijske knjige.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo MORS-453/2005-19 – II. faza OMP:
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-30-80, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 490.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-456.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 17. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-29791/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Breda Kosec, tel. +386/1/478-18-21, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: 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: opravljanje storitev odkupov zemljišč in ustanovitvi služnosti za MP Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec,
Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje,
Podplanina, Razkrižje, Zg. Leskovec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI 100.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je izvajanje
storitev odkupov zemljišč in ustanovitvi
služnosti za 13 mejnih prehodov – Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno,
Orešje, Podplanina, Razkrižje, Zgornji
Leskovec.
Naročilo obsega: pripravo podatkov, izmere in parcelacijo, organizacijo in izvedbo
cenitev nepremičnin in škod vseh prizadetih
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zemljišč, pridobitev vseh zemljišč v območju urejanja, sklepanje pogodb ter morebitnih odškodninskih sporazumov, sklepanje
pogodb o ustanovitvi služnosti, vse ostale
aktivnosti do pridobitve pravice graditi, servisiranje gradbišča v fazi gradnje za 13 mejnih
prehodov na meddržavni meji z Republiko
Hrvaško.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.00.00.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 79,615.680 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:
430-128/2006, oznaka javnega naročila:
ODZEM13MP-27/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ob-19613/06 z dne
7. 7. 2006.
Št. naročila: ODZEM13MP-27/2006
Naslov: opravljanje storitev odkupov zemljišč in ustanovitvi služnosti za MP Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec,
Gibina, Rigonce, Ormož, Imeno, Orešje,
Podplanina, Razkrižje, Zg. Leskovec
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zil Inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
79,615.680 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: 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, Misnistrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.si, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 143/2006
Ob-29792/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JAPTI, javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, kontaktna oseba: Ana Repše, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-18-87, faks 01/589-18-77, elektronska pošta: ana.repse@japti.si, internetni
naslov: http://www.japti.si.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.00.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za organizacijo in izvedbo regionalnih ali lokalnih srečanj s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk in spodbujanja podjetnosti in
ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov ter
pripravo seznamov poslovnih idej.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba najmanj enodnevnih (osemurnih) regionalnih ali lokalnih srečanj na temo
spodbujanja:
– poklicnega uveljavljanja brezposelnih
žensk ali
– poklicnega uveljavljanja zaposlenih in
kmečkih žensk ali
– podjetnosti in ustvarjalnosti med osnovnošolci in dijaki v urbanih območjih ali
– podjetnosti in ustvarjalnosti med osnovnošolci in dijaki v ruralnih območjih.
Srečanja so lahko izvedena v obliki konference, delavnice, okrogle mize, posveta
ipd.
Predmet javnega naročila se deli na 25.
sklopov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: skupna
orientacijska vrednost naročila je 15,208.000
SIT neto oziroma za posamezno regionalno/lokalno srečanje: od 1. sklopa do 12.
sklopa je 583.330 SIT neto ter od 13. sklopa
do 25. sklopa je 612.179 SIT neto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference ponudnika pri izvedbi regionalnih/lokalnih srečanj s ciljem spodbujanja
ženskega podjetništva oziroma podjetništva
med mladimi od 12 do 30 let, z več kot 20
udeleženci, ki so bila izvedena v letih 2004,
2005, 2006,
3. število partnerskih organizacij, ki bodo
sodelovale pri izvedbi regionalnih/ lokalnih
srečanj.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Posavski regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji: Alianta projektno svetovanje, d.o.o., kontaktna oseba: Vojko Balantič, Cesta Ljubljanske brigade 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/583-01-20, faks 01/583-01-30, elektronska pošta: vojko.balantic@alianta.si,
internetni naslov: www.alianta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 605.880 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Gorenjski regiji
in priprava seznama poslovnih idej v regiji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
kontaktna oseba: Eldina Čosatovič, Spodnji
plavž 24E, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
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04/581-34-00, faks 04/581-34-11, elektronska pošta: dina@ragor.si, internetni naslov:
www.ragor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 625.180 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Koroški
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: A.L.P. Peca d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Nagernik, Prežihova 17, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-78-60,
faks 02/821-78-61, elektronska pošta: irena.nagernik@alppeca.si, internetni naslov:
www.alppeca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 619.384 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Osrednje-slovenski regiji in priprava seznama
poslovnih idej v regiji: nobeden ponudnik
ni bil izbran.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Pomurski
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: Območna obrtna zbornica Murska Sobota, kontaktna oseba: Renata Stanko, Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-40-10, faks 02/521-40-17,
elektronska pošta: renata.stanko@ozs.si,
internetni naslov: www.ooz-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 542.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Podravski regiji
in priprava seznama poslovnih idej v regiji:
Animacija d.o.o., kontaktna oseba: Franja
Čeh, Aškerčeva ul. 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/749-34-60, faks 02/749-34-65, elektronska pošta: info@animacija.si, internetni
naslov: www.animacija.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 699.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: organizacija in izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja s
ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja
brezposelnih žensk v Savinjski regiji in priprava seznama poslovnih idej v regiji: Invel,
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Selma Filipančič Jenko, Trg mladosti 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/586-89-98, faks 03/586-89-98,
elektronska pošta: info@invel.si, internetni
naslov: www.invel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 490.320 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 8. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Dolenjski
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: nihče od ponudnikov ni bil izbran.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v Goriški
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: na sklop št. 9 se ni prijavil nobeden
ponudnik.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. sklop: organizacija in izvedba 1 regionalnega/lokalnega
srečanja s ciljem spodbujanja poklicnega
uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk
v Obalno – kraški regiji in priprava seznama poslovnih idej v regiji: ORA, Območna
razvojna agencija Krasa in Brkinov, kontaktna oseba: Vlasta Sluban, Partizanska
cesta 82, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/734-43-62, faks 05/730-02-58, elektronska pošta: info@ora.si, internetni naslov:
www.ora.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 696.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11. sklop: organizacija in izvedba 1 regionalnega/lokalnega
srečanja s ciljem spodbujanja poklicnega
uveljavljanja zaposlenih in kmečkih žensk v
Notranjsko-kraški regiji in priprava seznama
poslovnih idej v regiji: nihče od ponudnikov
ni bil izbran.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja poklicnega uveljavljanja brezposelnih žensk v Zasavski regiji in
priprava seznama poslovnih idej v regiji:
Regionalni center za razvoj d.o.o., kontaktna oseba: Staša Baloh Plahutnik, Podvine
36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/566-05-00, faks 03/566-05-10, elektronska pošta: Stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si, internetni naslov: www.rcr-zasavje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 697.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo 13. sklop: organizacija in izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja s
ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Posavski
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: Mladinski center Brežice, kontaktna
oseba: Patricia Čular, Gubčeva 10, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/499-00-70, faks
07/499-00-71, elektronska pošta: mc-brezice@siol.net, internetni naslov: www.mcbrezice.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 734.614,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14. sklop: organizacija in izvedba 1 regionalnega/lokalnega
srečanja s ciljem spodbujanja podjetnosti
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in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov Gorenjski regiji in priprava seznama
poslovnih idej v regiji: Razvojna agencija
Sora d.o.o., kontaktna oseba: Rok Šimenc,
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. 04/506-02-20, faks 04/506-02-20, elektronska pošta: info@ra-sora.si, internetni
naslov: www.ra-sora.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 599.760 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15. sklop: organizacija in izvedba 1 regionalnega/lokalnega
srečanja s ciljem spodbujanja podjetnosti
in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov
v Koroški regiji in priprava seznama poslovnih idej v regiji: Invel d.o.o., kontaktna
oseba: mag. Selma Filipančič Jenko, Trg
mladosti 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/586-89-98, faks 03/586-89-98, elektronska pošta: info@invel.si, internetni naslov:
www.invel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 510.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov članov
kmečkih družin v Osrednje-slovenski regiji
in priprava seznama poslovnih idej v regiji: Center za razvoj Litija, d.o.o., kontaktna oseba: Saša Ceglar, Kidričeva 1, 1270
Litija, Slovenija, tel. 01/896-27-10, faks
01/896-27-12, elektronska pošta: info@crlitija.si, internetni naslov: www.litija.net/rcl.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 608.520 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Osrednjeslovenski regiji in priprava seznama poslovnih idej v regiji: Center za razvoj Litija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Ceglar, Kidričeva 1,
1270 Litija, Slovenija, tel. 01/896-27-10, faks
01/896-27-12, elektronska pošta: info@cr-litija.si, internetni naslov: www.litija.net/rcl.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 608.520 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Pomurski
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: Alianta, projektno svetovanje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Vojko Balantič, Cesta Ljubljanske brigade 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-01-20, faks 01/583-01-30,
elektronska pošta: alianta@alianta.si, internetni naslov: www.alianta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 665.880 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19. sklop: organizacija in izvedba 1 regionalnega/lokalnega
srečanja s ciljem spodbujanja podjetnosti
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in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Podravski regiji in priprava seznama poslovnih idej v regiji: Egida, d.o.o.,
kontaktna oseba: Dunja Slavinec, Panonska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/460-50-80, faks 02/460-50-86, elektronska pošta: alianta@alianta.si, internetni naslov: www.alianta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 652.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov članov
kmečkih družin v Savinjski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji: Invel, d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Selma Filipančič
Jenko, Trg mladosti 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/586-89-98, faks 03/586-89-98,
elektronska pošta: info@invel.si, internetni
naslov: www.invel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 510.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov članov
kmečkih družin v Dolenjski regiji in priprava
seznama poslovnih idej v regiji: na sklop št.
21 ni prispela nobena ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Goriški
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: Primorski tehnološki park, kontaktna
oseba: Maja Vidič, Mednarodni prehod 6,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/393-24-50, faks 03/393-24-55, elektronska pošta: ptp@primorski-tp.si, internetni
naslov: www.primorski-tp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 602.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Obalno
– kraški regiji in priprava seznama poslovnih
idej v regiji: Regionalni razvojni center Koper, kontaktna oseba: Vlasta Starc, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-75-80, faks 03/663-75-81, elektronska pošta: info@rrc-kp.si, internetni naslov:
www.rrc-kp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 726.360 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Notranjskokraški regiji in priprava seznama poslovnih
idej v regiji: na sklop št. 24 ni prispela nobena ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 25. sklop: organizacija in
izvedba 1 regionalnega/lokalnega srečanja
s ciljem spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti osnovnošolcev in dijakov v Zasavski
regiji in priprava seznama poslovnih idej v
regiji: Regionalni center za razvoj d.o.o.,
kontaktna oseba: Staša Baloh Plahutnik,
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-05-00, faks 03/566-05-10,
elektronska pošta: info@rrc-zasavje.si, internetni naslov: www.rrc-zasavje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 732.456 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 36.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23802/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2006.
JAPTI, javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije
Sp 3/2006
Ob-29853/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6/2006.
II.5) Kratek opis:
– vzdrževanje in nadgradnja spletnih
strani slovenskega sodstva,
– gostovanje in sistemsko vzdrževanje strežnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT za obdobje 3 let.
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: AV Studio d.o.o., kontaktna oseba:
Dunja Bibianko, Koroška cesta 55, 3320
Velenje, Slovenija, elektronska pošta: dunja.bibianko@av-studio.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
80.253 SIT – cena mesečnega rednega
vzdrževanja spletnih strani;
10.640 SIT – cena za dodatno delovno
uro;
72.000 SIT – cena mesečnega gostovanja strežnika;
37.080 SIT – cena mesečnega sistemskega vzdrževanja strežnika.
Nadgradnje in vzdrževanje po naročilu
– po dejanskem obsegu po dogovorjeni ceni
urne postavke glede na zahtevnost storitve
(od 10.640 SIT do 17.254 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. 9. 2006.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Št. 430-233/2006/7
Ob-29854/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje
strojne in programske opreme sistema CA
PKI ENTRUST, št. 430-233/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Generalna policijska
uprava, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je vzdrževanje
strojne in programske opreme sistema
CA PKI ENTRUST, ki vključuje:
– odpravo okvar,
– zagotavljanje vseh potrebnih nadomestnih delov in materiala, potrebnega za popravilo opreme,
– nadgradnje, izboljšave in popravke
programske opreme, kadar so le-te na voljo
pri proizvajalcih opreme,
– svetovalne storitve.
Javni razpis je bil izveden za obdobje
24 mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 15,306.796,80 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: 430-233/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 67-68
z dne 30. 6. 2006, Ob-18575/06.
Druge prejšnje objave: Ur. l. RS, št. 73-74
z dne 14. 7. 2006, Ob-20479/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje strojne in programske opreme sistema CA PKI ENTRUST
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
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Hermes Plus d.d., Leskoškova c. 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@snt.si,
tel. +386/1/585-52-00, internetni naslov:
www.snt.si, faks +386/1/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
15,306.796,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
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:
16. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-12/2006-40
Ob-29855/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 367/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so zdravstveni pregledi za potrebe
Ministrstva za obrambo na lokacijah po
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– za lokacije Ljubljana, Maribor in Celje: skupna ponudbena vrednost – 80 točk,
maksimalno število izvedenih pregledov za
naročnika na dan – 20 točk;
– za lokacije Kranj, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto in Postojna: izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezno lokacijo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 367/2005-ODP: za
lokacijo Ljubljana: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Majda Ciringer, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks:
01/300-39-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za lokacijo Ljubljana: cena
69,598.910 SIT.
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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: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2006-40.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13, Ob-3267/06 z dne
10. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 446/2006
Ob-29868/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska turistična organizacija, kontaktna oseba: Barbara Strehovec, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-18-55, elektronska pošta: barbara.strehovec@slovenia.info, internetni naslov: www.slovenia.info.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: merjenje učinkovitosti oglaševanja Slovenije kot turistične destinacije
na CNN International Europe.
II.5) Kratek opis: priprava vprašalnika,
testiranje, priprava vzorca, izvedba telef.
anketiranja, analiza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/2006-JR/NS: Gfk Gral
Iteo d.o.o., kontaktna oseba: Petra Oselli,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,224.000 SIT, najnižja
ponudba: 9,224.000 SIT / najvišja ponudba:
21,787.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 86 z dne 11. 8. 2006,
Ob-23015/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Slovenska turistična organizacija
Ob-29890/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregor-
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čičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/478-15-59, faks + 386/1/478-17-64,
elektronska pošta: gp.gs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/gsv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 10.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 10.
II.4)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: številka JN:
45002-213/2006.
II.5) Kratek opis: storitve spremljanja
odnosa javnosti do vlade, predsednika
vlade, njenih ministrov, njenih potez in
vladnih projektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 45002-213/2006:
Aragon, načrtovanje in raziskovanje,
d.o.o.,kontaktna oseba: Janko Hočevar, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/547-17-00, faks 01/547-17-50, elektronska pošta: info@aragon.si, internetni
naslov: www.aragon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 83/2006, z dne 4. 8. 2006,
Ob-22329/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije
Ob-29892/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Peter Kovač, tel. 03/896-16-46, v roke: Peter Kovač, e-pošta: peter.kovac@velenje.si,
faks 03/896-16-56.
Internetni
naslov
naročnika:
www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje prevozov šoloobveznih
otrok v Mestni občini Velenje v šolskem letu
2006/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Velenje.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje prevozov šoloobveznih otrok
v Mestni občini Velenje v šolskem letu
2006/2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 101,711.367,47 SIT z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
465-08-0015/2006-500.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 094 z dne
18. 5. 2006.
Št. naročila: 465-08-0015/2006-500
Naslov: Mestna občina Velenje
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Izletnik
Celje, d.d., Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
101,711.367,47 SIT z 8,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 73%.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p. p. 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:
18. 10. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 045/06
Ob-29903/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Rafko Klinar, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/664-61-00, faks
+386/5/627-16-02, elektronska pošta: rafko.klinar@koper.si,
internetni
naslov:
www.koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 13.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 71.14.16.20-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: CCI 2004/SI/16/C/PE/002/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta
»Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v
obalnem porečju«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost projekta
je 36,000.000 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. K324-1/2002:
Pristop d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva cesta 49, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-91-200, faks 01/23-91-210, elektron-
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ska pošta: pristop@pristop.si, internetni naslov: www.pristop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,410.000 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: CCI
2004/SI/16/C/PE/002/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14664/06 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; EU –Kohezijski sklad (projekt: Zbiranje
in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju / Wastewater collection and treatment
of coastal sea river basin, št. projekta: CCI
2004/SI/16/C/PE/002).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Mestna občina Koper
Sp 3/2006
Ob-29911/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Tavčarjeva 9, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/366-42-67, v roke: Anita Mejač, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si, faks
+386/1/366-43-00.
Internetni
naslov
naročnika:
www.sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: informatizacija sodstva.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba izobraževanja s področja
uporabe OpenOffice.org Writer.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor,
Kranj, Celje, Murska Sobota.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba računalniškega izobraževanja
za uporabo pisarniške zbirke OpenOffice.org za zaposlene na sodiščih.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80423310.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 15.600 SIT z 20%
DDV, najvišja ponudba 25.080 SIT z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2005/S 144-144056
z dne 29. 7. 2005.
Št. naročila: 8/2005 – sklop 01

Naslov: Lokacija Murska Sobota – sklop
01-MS
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kompas XNET d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/51-36-990, 01/51-36-999.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
24.120 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8/2005 – sklop 02_sklop 05
Naslov: lokacija Maribor – sklop 02-MB
in lokacija Ljubljana – sklop 05-LJ
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: B2 d.o.o.,
Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-44-202, faks 01/24-44-213, internetni naslov: www.b2-ic.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 15.600 SIT z 20% DDV, najvišja ponudba 17.440 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8/2006 – sklop 03
Naslov: lokacija Celje – sklop 03-CE in
lokacija Kranj – sklop 04-KR
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Miška d.o.o.,
Kamnogoriška c. 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-51-50, faks 01/520-51-85,
internetni naslov: www.miska.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
25.080 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 c. 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-68-56, faks 01/369-68-55, internetni naslov: www.gov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 10. 2006.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Št. 642/2006
Ob-30053/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Koper, kontaktna oseba: Darja Pečič, Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/62-62-851,
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faks 05/62-75-601, elektronska pošta:
vdckp@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A.
II.5) Kratek opis: prevoz varovancev Varstveno delovnega centra Koper
– Enota Ilirska Bistrica od kraja bivanja
varovancev do enote in nazaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,000.000 SIT letno, in za obdobje
treh let 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, in
sicer cena za prevoženi kilometer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Avrigo d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: direktor Aleš Hrast, univ.
dipl. ek., Kidričeva 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudbena cena
za prevoženi kilometer 178 SIT ponudba
Avriga d.d. Nova Gorica, Kidričeva 2, 5000
Nova Gorica; najvišja ponudbena cena za
prevoženi kilometer 265 SIT ponudba Avtoprevozništva Mahne Mirko s.p., Tatre 39,
6243 Obrov.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 50706, Ur. l. RS, št. 88 z dne
18. 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: 20. 10. 2006.
Varstveno delovni center Koper
Št. 430-53/2005-469
Ob-30100/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-24-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: izdelava in tiskanje
darilne vrečke.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-24-II. faza
OMP: Flaksy d.o.o., kontaktna oseba: Robert Lupinc, Dobnikarjeva 5, 1215 Medvode,
Slovenija, tel. 515-53-00, faks 515-53-05,
elektronska pošta: flaksy@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 200.004 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-469.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-30174/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opravljanje storitev investicijskosvetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč, MMP
Petišovci, MMP Sočerga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: MMP Zavrč, MMP
Petišovci, MMP Sočerga.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje storitev investicijsko-svetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč, MMP
Petišovci, MMP Sočerga.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 51,276.000 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
430-71/2006, oznaka javnega naročila ODIDSIOZ-20/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom:
Številka
obvestila
v
UL:
2006/S139-149642 z dne 25. 7. 2006 in
Uradni list RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21458/06.
Št. naročila 430-71/2006
Naslov: Opravljanje storitev investicijskosvetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč, MMP
Petišovci, MMP Sočerga
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Sklop 1: opravljanje storitev investicijskosvetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DDC
svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova
ulica 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/306-81-18, faks +386/1/306-81-70.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 65,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
17,976.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
11 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-71/2006
Naslov: Opravljanje storitev investicijskosvetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč, MMP
Petišovci, MMP Sočerga
Sklop 2: opravljanje storitev investicijskosvetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Petišovci
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DDC
svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova
ulica 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/306-81-18, faks +386/1/306-81-70.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 27,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
15,480.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
11 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-71/2006
Naslov: Opravljanje storitev investicijskosvetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Zavrč, MMP
Petišovci, MMP Sočerga
Sklop 3: opravljanje storitev investicijskosvetovalnega inženirja, odkupov zemljišč in
gradbenega nadzora za MMP Sočerga
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: DDC
svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova
ulica 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/306-81-18, faks +386/1/306-81-70.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
17,820.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
11 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.
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VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-30175/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
+386/1/478-18-83, 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: priprava investicijske dokumentacije
in izvajanje storitev inženirja za 13 mejnih
prehodov – Sečovlje, Babno polje, Petrina,
Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce, Ormož,
Imeno, Orešje, Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: zgoraj navedeni
mejni prehodi.
Šifra NUTS: SI100.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
priprava investicijske dokumentacije in
izvajanje storitev inženirja za 13 mejnih
prehodov – Sečovlje, Babno polje, Petrina, Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce,
Ormož, Imeno, Orešje, Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 49,320.024 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
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 zadeve: 430-186/2006, številka
javnega naročila:z oznako 2006/P33.
Zveza: Javno naročilo s številko:
430-41/2006 oznako ODIDSI-16/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
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Številka obvestila v UL: 2006/S91-097563
z dne 13. 5. 2006, Uradni list RS, št. 48-49 z
dne 12. 5. 2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S-112-119118 z dne 15. 6. 2006, Uradni list RS, št. 62-63 z dne 16. 6. 2006.
Št. naročila: 430-186/2006 oznaka
2006/P33
Naslov: Priprava investicijske dokumentacije in izvajanje storitev inženirja za 13
mejnih prehodov – Sečovlje, Babno polje,
Petrina, Vinica, Dobovec, Gibina, Rigonce,
Ormož, Imeno, Orešje, Podplanina, Razkrižje, Zgornji Leskovec
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/250-41-10, faks
+386/2/250-41-35.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 150,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
49,320.024 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto ali 12 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.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.si, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 2.3.-2624/06
Ob-30187/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding
Slovenske
železnice,
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Traven, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-147, faks
+386/1/29-14-811, elektronska pošta: marjan.traven@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: A7.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.23.00.00-0, 72.52.00.00-6,
50.31.25.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
8/2006-INFRA.

II.5) Kratek opis: nabava novega informacijskega sistema za računalniško
konstrukcijo voznega reda na omrežju
Slovenskih železnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. rok izvedbe – 40%,
2. cena in stroški vzdrževanja opreme
– 30%,
3. uporabljenost orodij in platform, ki so
v uporabi HSŽ – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19/2006-INFO:
Siemens,d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Turnšek, Bratislavska c. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-46-285, faks
+386/1/47-46-106.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,081.621,12 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.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006, Ob-4891/06; Ur. l. RS, št. 43 z dne
21. 4. 2006, Ob-11593/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-30193/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, kontaktna oseba: Sašo Domijan,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-42-00, faks 01/478-43-29, 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 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.10.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-32/2006.
II.5) Kratek opis: postopek s pogajanji
po 1.a točki prvega odstavka 97. člena
ZJN-1 za dograditev, vzdrževanje in administriranje uporabniškega programa
SOKOL – šolski okoliši z deli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,248.334 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4301-32/2006: S&T
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Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Klavdij
Godnič, Šlandrova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, faks 01/585-52-01,
elektronska pošta: info@snt.si, internetni
naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,248.334 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-32/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 575/06
Ob-30195/06
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 RS,
kontaktna oseba: Milena Trdan, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-11-25, faks 01/436-12-28, elektronska pošta: milena.trdan@gov.si, internetni
naslov: www.s-kzg.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 1-1-06.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kmetijskih zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,836.035,80 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. 1-1-06/1.1: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,208.500 SIT, najnižja
ponudba: 2,208.500 SIT, najvišja ponudba:
2,845.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-06/1.4: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,900.100 SIT, najnižja
ponudba: 5,900.100 SIT, najvišja ponudba:
6,530.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 1-1-06/1.5.: PUH
d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-52-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,350.535 SIT, najnižja
ponudba: 2,350.535 SIT, najvišja ponudba:
2,710.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-1-06/2.1.: PUH
d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-52-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,207.952,20 SIT,
najnižja ponudba: 3,207.952,20 SIT, najvišja
ponudba: 3,207.952,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-06/2.2.: Gradbena mehanizacija, Mario Delgiusto s.p., kontaktna
oseba: Mario Delgiusto, Sečovlje 3, 6333
Sečovlje, Sklovenija, tel. 05/612-10-00, faks
05/612-10-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,196.000 SIT, najnižja
ponudba: 1,196.000 SIT, najvišja ponudba:
1,410.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-06/2.3.: Gradbena mehanizacija, Mario Delgiusto s.p., kontaktna
oseba: Mario Delgiusto, Sečovlje 3, 6333
Sečovlje, Slovenija, tel. 05/612-10-00, faks
05/612-10-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,498.000 SIT, najnižja
ponudba: 2,498.000 SIT, najvišja ponudba:
3,140.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-06/3.1.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,680.284 SIT, najnižja
ponudba: 1,680.284 SIT, najvišja ponudba:
2,119.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-06/4.1.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/4775200,
faks 01 2510030.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,269.945,78 SIT,
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najnižja ponudba: 1,269.945,78 SIT, najvišja
ponudba: 1,849.056,50 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. 1-1-06/4.2.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,381.422 SIT, najnižja
ponudba: 3,381.422 SIT, najvišja ponudba:
5,391.740 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. 1-1-06/4.3.: PUH
d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28, 10000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-52-00, faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,498.867,50 SIT,
najnižja ponudba: 4,498.867,50 SIT, najvišja
ponudba: 6,301.702,50 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. 1-1-06/4.5.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,473.135,98 SIT,
najnižja ponudba: 5,473.135,98 SIT, najvišja
ponudba: 6,582.920,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-06/4.8.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,610.150 SIT, najnižja
ponudba: 1,610.150 SIT, najvišja ponudba:
2,083.550 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. 1-1-06/5.1.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 594.781,60 SIT,
najnižja ponudba: 594.781,60 SIT, najvišja
ponudba: 594.781,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-1-06/5.2.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,450.039 SIT, najnižja
ponudba: 2,450.039 SIT, najvišja ponudba:
2,767.512,50 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. 1-1-06/5.3.: PUH d.d., kontaktna oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00,
faks 01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,450.080,11 SIT,
najnižja ponudba: 1,450.080,11 SIT, najvišja
ponudba: 1,450.080,11 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: 6870/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Št. 559/06
Ob-30197/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Tatjana Suhadolnik, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-92-37, faks 01/580-76-19,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni
naslov: www.aktrp.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS.IT-3/2005 – AKTRP-4-SEP-PRP 07-13.
II.5) Kratek opis: izgradnja, implementacija in vzdrževanje programske opreme
za izvajanje ukrepov kmetijske politike v
obdobju 2007 do 2013 v Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 420,000.000 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. 403-1-49/2006 – sklop
1: Hermes SoftLab d.d., kontaktna oseba:
Matej Humar, Litijska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-52-00, faks
01/586-52-70, elektronska pošta: razpisi@hermes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-1-49/2006 – Sklop
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2: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Sašo Ropič, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200,
faks 01/58-55-201, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 84,647.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-1-49/2006 – sklop
3: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Sašo Ropič, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200,
faks 01/58-55-201, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 105,204.750 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. 403-1-49/2006 – sklop 4:
Maop računalniški inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Marko Mugerle, Litijska cesta 64,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-75-100,
faks 01/54-75-149, elektronska pošta:
info@maop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71,615.100 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:
14. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-30215/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obdelava podatkov pridobljenih
v razgrnitvi podatkov o stavbah in delih
stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.

Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela, v
fazo obdelave podatkov sodi tudi razpisana naloga »obdelava podatkov pridobljenih v razgrnitvi podatkov o stavbah
in delih stavb – v nadaljevanju obdelava
podatkov razgrnitve«, katere osnovi namen je obdelava podatkov pridobljenih v
procesu skaniranja in optičnega prepoznavanja obrazcev razgrnitve in prepis
podatkov razgrnitve v kataster stavb, register nepremičnin in centralni register
prebivalstva.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72310000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 98,460.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Ponujena cena
60
2. Metodologija izvedbe obdelave
podatkov
15
3. Čas do vključitve v bazo
razgrnitve
10
4. Kvalifikacije osebja, ki bo
izvajalo nalogo
15
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 111-118907
z dne 14. 6. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Obdelava podatkov pridobljenih v razgrnitvi podatkov o stavbah in delih
stavb
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IGEA
d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/200-76-00, e-pošta:
info@igea.si, faks 00386/1/256-78-67, internetni naslov: http://www.igea.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
98,460.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan pod izvajalcem: delež: 18.3%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem:
– Krim d.o.o., Pod hribom cesta III 3,
1290 Grosuplje, 5,1% vrednosti celotne naloge;
– E-NEP d.o.o., Tičnica 24, 1360 Vrhnika, 11,2% vrednosti celotne naloge;
– Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, 2% vrednosti celotne naloge.
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, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
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faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 10. 2006.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 110-1/06
Ob-30219/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000298.
II.5) Kratek opis: izdelava prometnega in ekonomskega dela študije variant
za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z Republiko
Avstrijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Omega Consult, d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Bruno Bensa,
univ. dipl. inž. grad., Gregorčičeva 7, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,349.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000298.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 8.
8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 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: 20. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 00701-03/2006
Ob-30231/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje in
varstvo državnih cest na območju RS,
sklop 2, krpanje – sanacija po zimi poškodovanih vozišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-029: CPG 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 155,130.212 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 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: 20. 10. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 4301-34/2006
Ob-30324/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Sašo Domijan, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, 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 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.10.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-34/2006.
II.5) Kratek opis: postopek s pogajanji
po 1.a točki prvega odstavka 97. člena
ZJN-1 za dograditev, vzdrževanje in administriranje uporabniških programov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,480.000 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-34/2006: K&S Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Janez Kotar,
Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-66-35, faks 01/477-66-35, elektronska pošta: info@ks-con.si, internetni naslov:
http://www.ks-con.si/index.htm.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,480.000 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: 4301-34/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 2320/06
Ob-29811/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):da.
I.1) Uadno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/06.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za dvoletno obdobje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 16/06: Extra lux d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Jazbec, Središka ul. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-54-671, faks 01/54-45-402, elektronska pošta: karmen.jazbec@extra-lux.si.

Stran

8478 /

Št.

110-111 / 27. 10. 2006

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,504.823 SIT,
najnižja ponudba: 30,504.823 SIT, najvišja
ponudba: 46,518.847,98 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil:1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/06
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
30,504.823 SIT (brez DDV); valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– popust na uradni cenik za blago izven
specifikacije (17% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS št. 55, z dne 26. 5. 2006, Ob-14658/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 2321/06
Ob-29815/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 29/06.
II.5) Kratek opis: dobava enofaznih elektronskih števcev delovne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: po predhodnem
postopku z javnim razpisom ni nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 29/06: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Slavič, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-99-301, faks 01/58-99-409, elektronska pošta: gregor.slavic@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 92,637.000 SIT,
najnižja ponudba: 92,637.000 SIT, najvišja
ponudba: 92,637.000 SIT.
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. 29/06
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 92,637.000 SIT, valuta:
60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 29/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-30026/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Marino Buzleta, Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-100,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 85/06-P.
II.5) Kratek opis: dobava elementov za
daljinsko odčitavanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: razlog za izbiro postopka brez predhodne objave mora
biti v skladu z ustreznim členom v direktivi
o javnih gospodarskih službah, člen 20 (2)
ali člen 16:

(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični;
(e) dodatno blago.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 85/06-A: CMC Ekocon
d.o.o., kontaktna oseba: Oliver Macinič, IOC
Zapolje 1/10, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
+386/1/759-08-00, faks +386/1/759-08-01,
elektronska pošta: info@cmc-ekocon.si, internetni naslov: www.cmc-ekocon.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 99,745.100 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante:
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 85/06-P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2006.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

Javni razpisi
Ob-30098/06
Popravek
V javnem razpisu za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov,
ki ga je objavil Sklad RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov v Uradnem listu RS,
št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26974/06, se
IV. poglavje pravilno glasi:
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži
pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane
dokumente, zaželjeno po naslednjem vrstnem redu:
a) Obrazec JR – 1, podatki o prijavitelju
in izjava o sprejemanju razpisnih pogojev.
b) Obrazec JR – 2, abecedni seznam
novo zaposlenih invalidov.
c) Dokazilo o registraciji – izpis iz sodnega registra oziroma za samostojne podjetnike izpis iz poslovnega registra Slovenije
(AJPES). Dokazilo ne sme biti starejše od
30 dni. Dokazilo ni potrebno v primeru, da
je delodajalec registriran v roku 30 dni pred
prijavo na razpis.
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d) Dokazilo, da zoper prijavitelja ni bil
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Izpisek iz sodne evidence ne sme biti starejši od 30 dni (original).
Dokazilo ni potrebno v primeru, da je bil
delodajalec registriran v roku 30 dni pred
prijavo na razpis.
e) Potrdilo Davčne uprave RS o plačanih davkih in prispevkih. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (original). Dokazilo
ni potrebno v primeru, da je delodajalec
registriran v roku 30 dni pred prijavo na
razpis.
f) Izjava delodajalca, da bo v roku 15
dni po podpisu pogodbe Skladu posredoval
garancijo za izpolnitev pogoja najkrajšega
trajanja invalidova zaposlitve. Pri pogodbah v vrednosti 10,000.000 SIT ali več, bo
delodajalec posredoval ustrezno bančno
garancijo, pri pogodbah do 10,000.000 SIT
pa tri bianco menice z ustreznimi izjavami,
ki se bodo glasile na Sklad.
g) Kopije pogodb o zaposlitvi invalidov.
Kopije pogodb niso potrebne v primeru samozaposlitve invalida.
h) Kopije obrazcev M-1, Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje.
i) Kopije odločb o invalidnosti.
j) Obrazec JR – 3, potrjen s strani Zavoda RS za zaposlovanje (original). Pri zaposlitvi invalida na zaščitno delovno mesto
in pri samozaposlitvi invalida ni potrebno
izpolniti rubrike, od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena na ZRSZ.
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dobijo na spletni strani Sklada
http://www.gov.si/mddszwww.svzi.gov.si
pod rubriko Razpisi ali jo v času uradnih
ur dvignejo osebno na sedežu Sklada, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, 6.
nadstropje.
Sklad RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov
Ob-29810/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) in Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.
16/05), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
gospodarske javne službe ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
III. Predmet koncesije
Predmet koncesije je opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (v nadaljevanju
javna služba) v skladu z Uredbo o načinu,
predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03,
135/03, 32/04, 41/04, 106/05, 32/06, 57/06
in 106/06) – v nadaljevanju Uredba. Javna
služba se izvaja na naslednjih štirih območjih (v nadaljnjem besedilu: območja izvajanja javne službe):
1. območje izvajanja javne službe: območja upravnih enot Celje, Domžale, Ža-
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lec, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Kamnik,
Krsko, Brežice, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju, Ravne na Koroškem, Sevnica,
Laško, Slovenj Gradec, Mozirje, Ruše, Radlje ob Dravi, Hrastnik in Dravograd;
2. območje izvajanja javne službe: območja upravnih enot Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Jesenice, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Tržič;
3. območje izvajanja javne službe: območja upravnih enot: Nova Gorica, Koper,
Ajdovščina, Grosuplje, Sežana, Postojna,
Vrhnika, Tolmin, Trebnje, Črnomelj, Idrija,
Piran, Ilirska Bistrica, Cerknica, Kočevje,
Izola, Ribnica, Novo mesto, Logatec in Metlika;
4. območje izvajanja javne službe: območja upravnih enot Maribor, Ptuj, Murska
Sobota, Slovenska Bistrica, Lendava, Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer, Pesnica in
Ormož.
Storitve javne službe so: prevzemanje
izrabljenih motornih vozil in nerabnih ali
zavrženih sestavnih delov motornih vozil,
skladno z 2. členom Uredbe, ki jih oddajajo
izvajalcu javne službe uporabniki storitev
javne službe; zbiranje, razvrščanje, skladiščenje izrabljenih motornih vozil ter odpadkov, ki so sestavni del motornih vozil;
obdelava izrabljenih motornih vozil pred
drobljenjem; ter oddaja v ponovno uporabo, recikliranje, drobljenje ali odstranjevanje sestavnih delov izrabljenih motornih
vozil.
IV. Oddaja sklopov, obseg sklopov in
sprejemljivost prijav za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj
Koncesija za opravljanje javne službe
se podeli za posamezno območje izvajanja
javne službe enemu koncesionarju.
Kandidat se lahko prijavi na izvajanje
javne službe na eno ali na več območij izvajanja javne službe.
V. Sprejemljivost variantnih prijav kandidatov: prijave v variantah niso sprejemljive.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se za vsako območje izvajanja
koncesije podeli za dobo 5 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe.
VII. Pogoji za priznanje finančne in poslovne sposobnosti kandidata:
1. Da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
2. Da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa in v teku javnega razpisa
proti njemu ni bila izdana sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je
povezana z izvajanjem koncesije, in je ta
postala izvršljiva.
4. Da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi.
5. Da je finančno in poslovno sposoben,
kar pomeni, da izkazuje za preteklo zaključeno poslovno leto bonitetni razred poslovne uspešnosti najmanj 3 in bonitetni razred
finančne stabilnosti najmanj C.
6. Da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizor-
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jevega poročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
VIII. Pogoji za priznanje tehnične usposobljenosti kandidata za pridobitev koncesije:
7. Da razpolaga z ustrezno izobraženimi kadri, ki imajo ustrezna dovoljenja za
delo z opremo iz 8. točke. Število zaposlenih mora zagotavljati redno obdelavo
izrabljenih motornih vozil brez zastojev in
sicer v številu minimalno 8.000 izrabljenih
motornih vozil/leto.
8. Da razpolaga z materialnimi viri (tehnična oprema, vozila, stroji, nepremičnine
idr.): razpolagati mora z naslednjo tehnično
opremo: dvema tovornjakoma za prevoz
vozil od tega z enim z dvižno roko (grajfer),
viličarji, opremo za osuševanje vozil, notranjimi transportnimi sredstvi, zabojniki za
posamezne materiale, tehnično opremo za
razgradnjo, ročnimi hidravličnimi škarjami,
skladiščem za začasno hrambo nevarnih
tekočin;
9. Imeti mora objekte ali naprave za prevzem in obdelavo izrabljenih motornih vozil.
Izpolnjevati mora zahteve glede prevzemanja, sprejemanja ter pravilne in neškodljive obdelave izrabljenih motornih vozil in
ostankov karoserij, kakor tudi neškodljivega ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri teh
procesih, določene v Prilogi 1 Uredbe.
10. Posedovati mora uporabno dovoljenje za center za obdelavo izrabljenih motornih vozil, ki se zaradi količine nevarnih
odpadkov, ki se v njej predelajo, šteje v
skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list
RS 33/03 in 78/05) kot objekt državnega
pomena.
11. Podati mora opis in navesti lokacijo
prevzemnih mest in centra za obdelavo
ter predložiti dokazilo o pravici do uporabe
zmogljivosti za postopke nadaljnje obdelave izrabljenih motornih vozil iz 9. člena Uredbe vsaj za čas trajanja koncesije.
Zagotoviti mora obratovanje dovolj velikega števila prevzemnih mest, razporejenih
na območju opravljanja koncesije, vendar
vsaj eno (1) prevzemno mesto na območju
upravnih enot enake registrske oznake (LJ,
KR, MB, GO, KP, NM, MS, KK, SG, PO ali
CE), ki se izdajajo na območju izvajanja
javne službe in tako, da razdalja po javnih
cestah od prevzemnega mesta do stalnega
prebivališča uporabnikov storitev ni večja
od 50 km.
12. Kandidat mora biti usposobljen za
vključitev v sistem ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili vključno z informacijskim
sistemom po pravilih mednarodnega informacijskega sistema za razgradnjo motornih
vozil.
IX. Pogoji za ponudbeno ceno:
13. Ponudbena cena brez DDV na enoto mase prevzetih izrabljenih motornih vozil
(SIT/kg) ne sme biti višja od 21,1 SIT/kg.
X. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarjev se upoštevajo
naslednja merila:
1. ponudbena cena (neto cena v SIT
brez DDV) za storitve javne službe, preračunana na enoto mase prevzetih izrabljenih
motornih vozil (SIT/kg) – od 0 do 50 točk,
2. število prevzemnih mest, ki presega
gostoto prevzemnih mest iz 7. člena te
uredbe – od 0 do 20 točk,
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3. logistična rešitev prevoza prevzetih
izrabljenih motornih vozil od prevzemnih
mest do centra za obdelavo – od 0 do 20
točk meril,
4. čas vzpostavitve javne službe – od
0 do 10 točk.
Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Pregled tehnične opremljenosti centra
za obdelavo ter komisijski ogled lokacij
kandidata opravijo člani strokovne komisije iz 12. člena te Uredbe.
XI. Navedba zahtevanih finančnih zavarovanj
Kandidat mora koncendentu v prijavi izročiti bančno garancijo za resnost prijave v
višini dva (2) milijona SIT, ki mora veljati od
dneva odpiranja prijav do 1. 6. 2007.
Izbrani kandidat bo moral najkasneje v
tridesetih (30) dneh od sklenitve koncesijske pogodbe izročiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti s trajanjem eno (1)
leto. Višino bančne garancije bosta določila
koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi, skladno s 34. členom Uredbe.
XII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno na Ministrstvu za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana v informacijski pisarni ali pa zahtevajo, da se jim dostavi po pošti. Za informacije v zvezi z javnim razpisom sta
kontaktni osebi: dr. Samo Kopač, podsekretar, tel.: 01/478-73-02, e-pošta:
samo.kopac@gov.si in Alenka Kavčič,
podsekretarka, tel. 01/478-71-69, e-pošta:
alenka.kavcic@gov.si. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame od dneva te objave vsak delovni dan, do vključno 24. novembra 2006.
XIII. Predložitev prijav: prijavo je potrebno predložiti do 27. novembra 2006,
do 14. ure, v Vložišče Ministrstva za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 2.
nadstropje.
XIV. Odpiranje prijav: javno odpiranje
prijav bo 29. novembra 2006, ob 10. uri,
v prostorih Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
XV. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili pripravi predlog za izbiro
koncesionarja oziroma koncesionarjev najkasneje do 17. januarja 2007 in ga preko
Ministrstva za okolje in prostor posreduje
Vladi Republike Slovenije.
O izboru koncesionarjev odloči Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo, ki
se vroči vsem kandidatom.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 6036-47/2006
Ob-30077/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.
116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
7/06), Sklepa Vlade RS št. 915-13/2001-12
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z dne 11. 12. 2003 o potrditvi Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006,
potrditve Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006 s strani Evropske
Komisije v pismu komisarja Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem programskem
dokumentu RS 2004-2006 na sestanku
Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006
z dne 10. 12. 2003, Uredbe Sveta (ES) št.
1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih
določbah o Strukturnih skladih, Uredbe
(ES) št. 1784/1999 Evropskega Parlamenta
in Sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbe Komisije (ES) št.
438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvedbo Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo
strukturni skladi in umika Uredbo (ES) št.
1145/2003, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za zmanjševanje
izobrazbenega primanjkljaja v šolskem
letu 2006/2007
Končni upravičenec je Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport. Razpisane aktivnosti bodo financirane oziroma sofinancirane iz sredstev Evropskega
socialnega sklada. Nanašajo se na ukrep
Enotnega programskega dokumenta 2.3
Vseživljenjsko učenje, aktivnost 2.3.5
Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov.
I. Cilj razpisa: cilj razpisa je zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja odraslih.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izobraževanja odraslih
v starosti od 25 do 64 let, ki se v šolskem
letu 2006/2007 izobražujejo v kateremkoli
letniku izobraževalnega programa za pridobitev nižje ali srednje poklicne, srednje
strokovne ali splošne izobrazbe. Sofinanciranje zajema tudi zaključni izpit, splošno
ali poklicno maturo.
2. Sofinanciranje opravljanja delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v šolskem letu 2006/2007 za odrasle,
ki nimajo pridobljene srednje strokovne izobrazbe.
3. Financiranje svetovalcev za kakovost
izobraževanja odraslih (v nadaljevanju svetovalci za kakovost).
Odraslim se stroške izobraževanja zaključnega izpita, splošne ali poklicne mature, delovodskega, poslovodskega ali
mojstrskega izpita pod točkama 1. in 2.
sofinancira posredno preko organizacije
za izobraževanje odraslih, na kateri se v
šolskem letu 2006/2007 izobražujejo, oziroma preko Gospodarske ali Obrtne zbornice Slovenije pri kateri v šolskem letih

2006/2007 opravljajo del ali celotni delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit.
Financiranje svetovalcev za kakovost
pod točko 3. se financira izbranim organizacijam za izobraževanje odraslih, ki so v
letu 2006 uvedle svetovalca za kakovost,
ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
Pod točko 1 predmeta javnega razpisa
pravne osebe, ki:
1. imajo registrirano izobraževalno dejavnost,
2. so vpisane v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov pri Ministrstvu za šolstvo in šport za izvajanje javno veljavnih
izobraževalnih programov,
3. v šolskem letu 2006/2007 izvajajo
javno veljavne izobraževalne programe.
Pod točko 2 predmeta javnega razpisa:
1. Gospodarska zbornica, ki izvaja delovodske in poslovodske izpite in
2. Obrtna zbornica Slovenije, ki izvaja
mojstrske izpite.
Pod točko 3 predmeta javnega razpisa
pravne osebe, ki:
1. imajo registrirano izobraževalno dejavnost in
2. so v letu 2006 uvedle svetovalca za
kakovost, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vlagatelji pod točko 1 in 2 so upravičeni
do sofinanciranja za vse vpisane odrasle,
ki v šolskem letu 2006/2007:
1. pridobijo nižjo ali srednjo poklicno,
srednjo strokovno ali splošno izobrazbo,
2. uspešno opravijo zaključni izpit, splošno ali poklicno maturo,
3. uspešno opravijo katerikoli letnik katerega od izobraževalnih programov za pridobitev nižje ali srednje poklicne oziroma
srednje strokovne ali splošne izobrazbe,
4. uspešno opravijo vse od izobraževalne organizacije predpisane obveznosti v
prijavljenem izobraževalnem programu za
šolsko leto 2006/2007 ali
5. v celoti ali delno opravijo poslovodski,
delovodski ali mojstrski izpit
in za izobraževanje v šolskem letu
2006/2007 niso prejeli sredstev iz Evropskega socialnega sklada.
IV. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti poslana
na predpisanem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelji pod točko 1 predmeta javnega
razpisa morajo prijavi priložiti:
1. fotokopijo izpisa iz sodnega registra z
datumom izdaje najpozneje 10. 5. 2006,
2. seznam odraslih, ki so v šolskem letu
2006/2007 vpisani v izobraževalni program
za pridobitev nižje ali srednje poklicne oziroma srednje strokovne ali splošne izobrazbe oziroma k zaključnemu izpitu, splošni ali
poklicni maturi (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni program) z naslednjimi podatki:
a) ime in priimek vpisanih odraslih,
b) datum rojstva,
c) naslov stalnega bivališča,
d) dokončana predhodna izobrazba,
e) ime izobraževalnega programa,
f) letnik izobraževanja,
g) celotna višina šolnine oziroma cene
zaključnega izpita, splošne ali poklicne mature za posameznika (v nadaljnjem besedilu: šolnina),
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h) znesek plačila iz lastnih sredstev za
posameznika,
3. izjavo, da imajo evidentirane izjave
odraslih o plačilih iz lastnih sredstev in drugih virih financiranja šolnine,
4. izjavo, da imajo evidentirana dokazila
odraslih, ki dokazujejo državljanstvo Republike Slovenije,
5. izjavo, da imajo evidentirane izjave
odraslih, da niso prijavljeni na Zavodu RS
za zaposlovanje,
6. izjavo, da bodo vpisanim odraslim,
s seznama, ki v šolskem letu 2006/2007,
opravijo predpisano obveznost, zmanjšali
oziroma povrnili šolnino za višino sofinanciranja in o tem poročali ministrstvu.
Vlagatelji pod točko 2 predmeta javnega
razpisa morajo prijavi priložiti:
1. seznam odraslih, ki so v šolskem
letu 2006/2007 opravili ali so prijavljeni k
opravljanju dela ali celotnega delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita
(v nadaljnjem besedilu: izpit) z naslednjimi
podatki:
a) ime in priimek vpisanih odraslih,
b) datum rojstva,
c) naslov stalnega bivališča,
d) dokončana predhodna izobrazba,
e) ime izpita,
f) celotna višina stroškov izpita ali del
izpita za posameznika,
g) znesek plačila iz lastnih sredstev za
posameznika,
2. izjavo, da imajo evidentirane izjave
odraslih o plačilih iz lastnih sredstev in drugih virih financiranja šolnine,
3. izjavo, da imajo evidentirana dokazila
odraslih, ki dokazujejo državljanstvo Republike Slovenije,
4. izjavo, da bodo vpisanim odraslim
s seznama, ki v šolskem letu 2006/2007
opravijo izpit, zmanjšali oziroma povrnili
stroške izpita ali dela izpita za višino sofinanciranja in o tem poročali ministrstvu.
Vlagatelji pod točko 3 predmeta javnega
razpisa morajo prijavi priložiti:
1. fotokopijo izpisa iz sodnega registra z
datumom izdaje najpozneje 10. 5. 2006,
2. mnenje o uspešnem uveljavljanju in
izpolnjevanju vloge svetovalca za kakovost
izobraževanja odraslih v letu 2006, financiranega iz sredstev Evropskega sklada, v
skladu s sprejetimi aktivnostmi za razvoj
kakovosti, ki ga vlagatelj pridobi od Andragoškega centra Slovenije, ki je nosilec
nacionalnega projekta za področje izobraževanja odraslih,
3. izjavo, da bodo zagotovili pogoje, da
bo svetovalec za kakovost od 1. 1. 2007
do 31. 8. 2007 4 dni mesečno (32 ur mesečno) opravljal izključno dela, povezana
s presojanjem in razvijanjem kakovosti v
izobraževanju odraslih.
V. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev,
ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega
razpisa, je 818,081.115 SIT. Od skupnega zneska po tem razpisu bo prispevek
iz Evropskega socialnega sklada znašal
613,560.836 SIT, iz lastne udeležbe pa
204,520.279 SIT.
Sredstva bodo črpana iz sledečih proračunskih postavk:
– PP 4439 Strukturni skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za
zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja,
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– PP 4435 Strukturni skladi – lastna
udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja.
Vlagatelju se bo za financiranje enega
svetovalca za kakovost namenilo največ
1,500.000 SIT. Razlika do skupne višine
razpoložljivih sredstev se bo namenila za
sofinanciranje izobraževanja in izpitov pod
točkama 1 in 2 predmeta tega javnega razpisa.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnim prejemnikom je Ministrstvo za šolstvo in šport. Nadzor po 4. členu Uredbe
438/2001 izvaja kontrolna enota na Ministrstvu za šolstvo in šport.
VI. Način določanja deleža, ki ga prejme
posamezen upravičenec
Do sredstev financiranja oziroma sofinanciranja bodo upravičeni vlagatelji, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
Skupna višina sredstev izbranim vlagateljem za svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih bo znašala največ
27,000.000 SIT.
Sredstva v višini najmanj 791,081.115
SIT (skupna višina razpoložljivih sredstev
zmanjšana za delež sredstev za svetovalce
za kakovost) bodo razdeljena za namene
pod točkama 1 in 2 tega javnega razpisa.
Sredstva za posameznega odraslega na
področju naravoslovja in tehnike so dvakrat
višja kot na drugih področjih. Višino sofinanciranja za posameznega odraslega se
določi tako, da se skupni znesek finančnih
sredstev deli z vsoto odraslih v programih, ki se ne uvrščajo med naravoslovje in
tehniko in dvakratnikom števila odraslih v
programih naravoslovja in tehnike. Višina
sofinanciranja ne more biti višja kot znaša
plačilo iz lastnih sredstev.
Kolikor se na podlagi gornjega izračuna ne porabijo vsa razpoložljiva sredstva
se lahko višina sofinanciranja za posameznega odraslega sorazmerno zviša, vendar
tako, da ne presega višine plačila iz lastnih
sredstev.
VII. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem razpisu so:
1. Plačana šolnina oziroma izpit ali
del izpita, ki ga je odrasli plačal iz lastnih
sredstev za sofinanciranje izobraževanja,
zaključnega izpita, splošne ali poklicne
mature, delovodskega, poslovodskega ali
mojstrskega izpita.
2. Opravljanje del svetovalca za kakovost 4 dni mesečno (32 ur mesečno) za
enega svetovalca.
Priznajo se samo tisti upravičeni stroški,
ki so nastali:
1. v obdobju od 1. 9. 2006 do 30. 9.
2007 za izobraževanje v kateremkoli letniku izobraževalnega programa za pridobitev
nižje ali srednje poklicne, srednje strokovne ali splošne izobrazbe,
2. v obdobju od 1. 10. 2006 do 30. 9.
2007 za zaključni izpit, splošno ali poklicno maturo,
3. v obdobju od 1. 6. 2006 do 30. 9.
2007 za delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit,
4. v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 8.
2007 za svetovalca za kakovost.
VIII. Roki za izvedbo
Obveznosti, ki so predmet tega razpisa
(zaključeno izobraževanje, opravljene vse
obveznosti, zaključen letnik, opravljen izpit,
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delo svetovalca za kakovost), morajo biti
opravljene in zaključene v obdobju:
1. od 1. 9. 2006 do 30. 9. 2007 za izobraževanje v kateremkoli letniku izobraževalnega programa za pridobitev nižje
ali srednje poklicne, srednje strokovne ali
splošne izobrazbe,
2. od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 za zaključni izpit, splošno ali poklicno maturo,
3. od 1. 9. 2006 do 30. 9. 2007 za delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit,
4. od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2007 za stroške svetovalca za kakovost.
IX. Rok in način prijave na javni razpis: vloge morajo biti poslane na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
izobraževanje odraslih, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, in sicer najkasneje do petka
10. novembra 2006. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko. Vloge morajo
biti predložene v zaprti ovojnici z označenim
imenom in naslovom prijavitelja ter vidno
označbo »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev
sredstev za zmanjševanja izobrazbenega
primanjkljaja v šolskem letu 2006/2007«.
Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo
izločene iz nadaljnjega postopka.
X. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa: vloga mora obvezno vsebovati priloge navedene pod točko IV. tega
razpisa. Tako pripravljena vloga bo obravnavana kot popolna. Komisija bo pričela
z odpiranjem vlog v torek 14. novembra
2006. V skladu s tretjim odstavkom 220.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije odpiranje
vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev po
tem razpisu bo s sklepom odločil minister
za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah zoper sklep. Prijavitelji
bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje
do srede 27. decembra 2006.
XI. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija so
na voljo na spletni strani ministrstva:
http://www.mss.gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Sektorju za
izobraževanje odraslih pri Igorju Kogoju
(01/474-48-70) vsak delovni dan med 8. in
10. uro. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko izvajalci
dobijo tudi v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih, Dunajska 22, IX. nadstropje desno, soba 937, pri Marini Horvat
(01/474-48-70), vsak delovni dan med 9.
in 14. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 35502-73/2006-1
Ob-30078/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja
na podlagi 19. člena Uredbe o koncesiji
za uporabo vode za proizvodnjo električne
energije na delih vodnih teles vodotokov
Savinje in Krke (Uradni list RS, št. 95/06; v
nadaljevanju: uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode
na delu vodnih teles vodotokov Krka
in Savinja – Jermanova struga za pro
izvodnjo električne energije
I. Vsebina koncesije: raba vode za pro
izvodnjo električne energije na vodotokih
Krka in Savinja – Jermanova struga
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Vir koordinat: koordinate so prevzete iz
državnega koordinatnega sistema (v GaussKrügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih
topografskih načrtih Republike Slovenije v
merilu 1:5000.
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba registrirana za proizvodnjo električne energije in
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
III. Elementi prijave na razpis:
1. Izpolnjen obrazec »Prijava na javni
razpis«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Prijavi je treba priložiti:
– dokazilo, da je fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne
energije (za pravne osebe redni izpisek o
vpisu pravne osebe v sodni register, ki ga
izda pristojno okrožno sodišče in ni starejši
od 3 mesecev; za samostojne podjetnike posameznike potrdilo, da je vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov (oziroma
priglasitveni list), ki ga izda Ministrstvo za
finance – Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in ni starejše od 3
mesecev),
– potrdilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda Davčna
uprava Republike Slovenije in ne sme biti
starejše od 30 dni,
– idejno zasnovo hidroelektrarne do 10
MW nazivne moči, ki vsebuje: tehnični opis
objekta, opis tehnološkega dela z navedbo
opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene načrte in situacije z
osnovnimi gabariti,
– načrt parcele (kopija katastrskega načrta) z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejši od 2 mesecev,
– dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v pridobitev tehnične in upravne dokumentacije (npr. računi že nakupljene opreme, pridobljeni projekti, zemljišča ipd.).
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se v skladu z uredbo podeli za dobo
trideset let. Ta rok tridesetih let začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev prijav
Razpisna dokumentacija se pridobi na
Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, Ljubljana, in sicer v tajništvu Urada za
upravljanje z vodami pri Petri Lebar, tel.
01/478-45-50.
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, pri
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čemer mora prijavi priložiti vse zahtevane
priloge.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj-prijava-Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode na delih vodnih teles
vodotokov Krka in Savinja – Jermanova
struga za proizvodnjo električne energije«
ter firmo in sedežem pravne osebe oziroma
imenom in priimkom in naslovom fizične
osebe, je treba vložiti v zaprti ovojnici na
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo
Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana, prispeti do vključno 28. 11. 2006
do 12. ure.
Javno odpiranje prijav bo dne 28. 11.
2006 ob 14. uri v sobi št. 106 Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo
biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, če predložijo pisno pooblastilo
prijavitelja.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripravila predlog za izbor
koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade
Republike Slovenije.
VII. Veljavnost prijave in veljavnost javnega razpisa
Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahteve javnega
razpisa.
Javni razpis je po uredbi veljaven, če se
nanj prijavi le en prijavitelj.
VIII. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost, izkazana z elementi
prijave na razpis, kot tudi realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje vseh potrebnih objektov in
naprav hidroelektrarne,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejne zasnove.
IX. Prednostna merila
Prednostna merila za izbor koncesionarja so:
– ponujeno višje plačilo za koncesijo,
– razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,

– dosedanja vlaganja v pridobitev tehnične in upravne dokumentacije za koncesijo,
ki je predmet tega razpisa,
– finančna sposobnost prijavitelja za izvedbo objektov, potrebnih za izvajanje koncesije in
– predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije.
X. Dodatne informacije o javnem razpisu: odgovorna oseba za dajanje informacij
o javnem razpisu je Helena Krajšek, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana, tel. 01/478-45-27, in sicer vsako
sredo med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 66305-56/2006/3
Ob-30239/06
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. l. RS, št.
85/02), 101. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 36/04) in 2. člena Navodila
za izvajanje subvencionirane študentske
prehrane (Ur. l. RS, št. 115/02 in 107/04)
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javno naročilo
za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2007 in 2008
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju Ministrstvo), Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov – izbira
ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane za leti 2007 in 2008.
3. Okvirna višina sredstev za izvajanje
subvencioniranja študentske prehrane, ki se
dodeljujejo na podlagi tega javnega naročila
je za leto 2007 15,295.371,66 EUR oziroma
3.665,382.865 SIT in v skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur.
l. RS, št. 116/05) 9,177.223 EUR oziroma
2.199,229.719 SIT v letu 2008.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Brežice, Celje,
Koper, Piran, Portorož, Kranj, Bled, Nova
Gorica, Novo Mesto, Murska Sobota, Ptuj,
Slovenj Gradec, Velenje, Domžale, Dutovlje,
Šentjur pri Celju, Postojna, Izola, Sežana,
Škofja Loka, Litija, Krško, Žalec in Ajdovščina in bližnja okolica – v razdalji maksimalno
5 kilometrov.
Za vsa morebitna nova študijska središča, ki bi se ustanovila od dneva objave
javnega naročila v Uradnem listu RS, velja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da se lahko ponudniki študentske prehrane,
z dnem ustanovitve višje ali visokošolskega
zavoda v njihovem kraju oziroma v razdalji
do največ 5 kilometrov, avtomatično prijavijo na javno naročilo za izbiro ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane za leti
2007 in 2008.
5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvigne razpisno dokumentacijo:
1. Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Mojca Škrjanec,
vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma
na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si,
2. Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor,
v tajništvu ŠOUM, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soum.si,
3. Študentska organizacija Univerze
na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper,
Mateja Zupan, vsak delovni dan od 9. do
11. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soup.si,
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na internetu na naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/.
6. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih
vlog.
– Prvo odpiranje vlog bo 13. 11. 2006.
Vloge morajo biti predložene do vključno
dne 9. 11. 2006 (velja poštni žig do vključno
9. 11. 2006).
– Drugo odpiranje vlog bo 15. 10. 2007.
Vloge morajo biti predložene do vključno do
11. 10. 2007 (velja poštni žig do vključno
11. 10. 2007).
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, na sprednjo stran ovitka pa
mora biti nalepljen »Obrazec za oddajo ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Odpiranji vlog nista javni.
7. Naslov, kamor je potrebno predložiti
vloge: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
8. Predlagatelji vlog morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
morajo biti razvrščena po označenih in oštevilčenih ovojih:
1. izpolnjen, podpisan in ožigosan
obrazec ponudbe v dveh izvodih, od katerih
je en izvod fotokopija, ki jo prejme izvajalec
(ovoj št. 1),
2. a) gospodarske družbe (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o registraciji – izpiska iz sodnega registra,
staro največ 30 dni,
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom staro največ 30 dni,
b) samostojni podjetniki (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o priglasitvi dejavnosti staro največ
30 dni,
– izpis iz obrtnega registra star največ
30 dni, razen za tiste samostojne podjetnike, ki imajo registrirano samo dostavo hrane
na dom,
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom staro največ 30 dni,
c) zavodi in javni zavodi (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o registraciji – izpiska iz sodnega registra,
staro največ 30 dni,
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3. kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom o gostinstvu in
drugimi predpisi, za opravljanje gostinske
dejavnosti, ki jo izda za gostinstvo pristojna
enota upravne enote (ovoj št. 3),
4. podpisane in ožigosane izjave iz
razpisne dokumentacije (ovoj št. 4),
5. izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod osnutka Pogodbe o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane in Pogodbe o izvajanju subvencionirane študentske
prehrane (ovoj št. 5).
9. Osnovni oziroma vstopni pogoji, ki jih
mora zagotavljati vsak predlagatelj vloge
oziroma ponudnik študentske prehrane (ti
pogoji se ne točkujejo):
– nudenje študentskih kosil vsaj od ponedeljka do petka vsaj med 11. in 18. uro,
razen v primeru, če kuhinja obratuje manj
časa,
– v času nudenja študentskih kosil vsaj
trije dnevni obroki v vrednosti bona,
– za študentsko kosilo najmanj glavno
jed in dva druga hoda (juha/ solata/ sladica
ali sadje), razen za študentsko kosilo, ki ima
za glavno jed pizzo, katero mora vsebovati
vsaj en dodatni hod (solata ali sadje),
– v enem tednu se mora zvrstiti najmanj
15 različnih študentskih kosil (različna mora
biti vsaj glavna jed) ali v primeru stalne
dnevne ponudbe sedem različnih študentskih kosil dnevno, ki se lahko ponavljajo
(različna mora biti vsaj glavna jed oziroma
različne vrste pizz),
– najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode
ali brezalkoholne pijače ob vsakem študentskem kosilu,
– prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer
se ne kadi, kjer se lahko zaužije hrana (izjema je dostava na dom),
– vsak ponudnik mora v času nudenja
študentske prehrane le-to ponujati vsem
študentom,
– ponudnik ne sme ločevati prostora namenjenega uporabnikom študentskih bonov
od ostalega prostora,
– ponudnik mora izpolnjevati standarde
zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni kontrolni sistem.
Ponudnik, ki je v času izvajanja subvencionirane študentske prehrane v letih 2005
in 2006 večkrat kršil pogodbena določila in
mu je bil izrečen najstrožji ukrep – trajno
odpoved pogodbenega razmerja, ne more
kandidirati na javnem naročilu za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008 oziroma bo njegova vloga nesprejemljiva.
10. Predlagatelji vlog bodo obveščeni o
izidu javnega naročila najkasneje v roku 30
dni od zaključka roka za oddajo vlog na
javno naročilo.
11. Vloge, ki bodo nepopolne, bodo zavrnjene kot nepopolne in nesprejemljive. Komisija jih ne bo obravnavala, niti jih ne bo
vrnila ponudnikom, da jih dopolnijo.
Popolna vloga je vloga, ki:
– je podpisana,
– je ožigosana,
– iz katere je razvidno, da so izpolnjeni
vsi vstopni pogoji,
– ima cene navedene v evrih in informativno v tolarjih,
– vsebuje vsa zahtevana potrdila,
– vsebuje vse zahtevane obrazce in izjave, ki morajo biti pravilno izpolnjeni.
12. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe
se ocenjujejo po naslednjih merilih:
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1. nudenje dodatnih obrokov v času
od 11. do 18. ure, če ne gre za stalno ponudbo (do 95 točk),
2. nudenje vegetarijanske hrane ob
ostali ponudbi (do 80 točk),
3. dodatne ure nudenja študentskih
kosil (do 60 točk),
4. samopostrežni solatni bar (najmanj 8 različnih izbir) (do 80 točk),
5. možnost prehranjevanja študentov
s celiakijo (do 95 točk),
6. možnost prehranjevanja študentov z alergijami in drugimi boleznimi (do
60 točk),
7. možnost prehranjevanja zaradi
težje prizadetosti; stalen arhitektonsko prilagojen dostop v notranjost lokala, dostop
do mize in do toalete prilagojene za invalide
(do 80 točk),
8. vrednost študentskega obroka (do
450 točk),
9. ugotovljene kršitve pri izvajanju
subvencionirane študentske prehrane v letih 2005 in 2006 (do -250 točk).
Maksimalno število točk je 1000. Podrobnejša merila oziroma natančnejša razdelitev
točk v okviru posameznega merila je določena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani so lahko ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 40% možnih točk oziroma 400 točk.
Najvišja vrednost subvencioniranega
študentskega obroka je 6,14 EUR oziroma
ca. 1.471 SIT.
Število bonov za dostavo na dom je
omejeno na 5 bonov mesečno za posameznega študenta.
13. Morebitne druge informacije posreduje Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova 4, tel.
01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do
13. ure, Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Maribor, Gosposvetska 83, tel.
02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do
11. ure, Študentska organizacija Univerze
na Primorskem, Koper, Pristaniška 3, tel.
05/662-62-30, vsak delovni dan od 9. do
11. ure in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 28,
tel. 01/369-76-40, vsak delovni dan od 9.
do 12 ure.
14. Informacije v zvezi s smernicami
zdravega prehranjevanja posreduje Ministrstvo za zdravje v Ljubljani, Ljubljana, Štefanova 5, tel. 01/478-68-55, vsak delovni dan
od 8. do 15.30.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-29843/06
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
vzpostavitev sistema monitoringa HE
na spodnji Savi in spodnje Save
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za projekt skupni podvig,
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, telefaks
01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Boštanj, HE
Blanca, HE Krško.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
– Izdelava dokumentacije za izvedbo
(PZI ter ostala potrebna dokumentacija za
izvedbo dobav).
– Dobava, montaža, povezave, zagon,
preizkusi ter stavitev v delovanje.
– Izdelava izvedbene dokumentacije
(PID, POV, PVE ter ostala dokumentacija o
izvedenih delih oziroma dobavah).
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– Šolanje.
– Vse ostalo, kar ni eksplicitno navedeno
v razpisni dokumentaciji je potrebno za celovitost, popolnosti, ustreznost in zanesljivost,
da se lahko sistem uporablja v polni funkcionalnosti ter brez omejitev.
3. Rok za dokončanje del:
– monitoring HE Boštanj, monitoring spodnje Save in nadzorni sistem april 2007,
– monitoring HE Blanca 2009,
– monitoring HE Krško 2012.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
d.o.o., za projekt Skupni podvig, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, telefaks 07/81-60-106,
tel. 07/81-64-500, kontaktna oseba: Silvester Jeršič, dipl. inž. el., elektronski naslov:
Silvester.jersic@teb.si.
(b) Datum, od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 2006.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen)
z nakazilom na TRR št. 04302-0001020424
pri NKBM d.d., Maribor, s pripisom »Razpis
monitoring spodnje Save«. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE d.o.o.
za projekt Skupni podvig, Trg svobode 9,
8290 Sevnica, telefaks 07/81-60-106, tel.
07/81-64-500, do 17. 11. 2006, ob delavnih
dnevih med 8. in 15. uro po predhodni tel.
najavi in proti predložitvi potrdila o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev
pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 12. 2006 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE d.o.o. za projekt Skupni podvig, Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2006 ob 12.10, na sedežu HSE PE
Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
7. Garancija za resnost ponudbe: vsi ponudniki bodo morali ob predaji ponudb predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od neto ponudbene cene.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje spodobnosti
Usposobljenost za izvedbo del po tem
razpisu bo priznana vsakemu ponudniku, ki
izpolnjuje naslednja merila:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. imajo za to vsa potrebna dovoljenja;
3. je usposobljen za izvajanje dejavnosti;
4. je plačilno zmožen;
5. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
6. njegovo poslovanje ne sme biti
predmet obravnave na sodišču ali predmet
sodne preiskave;
7. njegove poslovne aktivnosti ne
smejo biti ustavljene s strani državnih organov;
8. imeti mora kadrovske kapacitete in
opremo, da bo lahko izvedel dela v predvidenih rokih.
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10. Merila za dodelitev naročila: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za projekt Skupni podvig
Št. 524/06
Ob-29905/06
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina: obnova HE Moste – LOT T: Turbini, predturbinski loputi
in pomožna strojna oprema.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe januar 2010.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž. el., tel.
01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081,
faks 01/47-49-322.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 80.000 SIT
(v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638
pri SKB d.d. banki (za Obnova HE Moste,
LOT T).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 15. 1. 2007 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 1. 2007, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (najnižja vsota
ponudbene cene in ovrednotenih stroškov
– definirano v razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
Na razpisu lahko sodelujejo:
– proizvajalci vodnih turbin,
– več proizvajalcev vodnih turbin, združenih z dogovorom o skupnem nastopu.
Predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 2,300.000 EUR
(brez DDV).
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2006 za objavo dne 27. 10.
2006.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 524/2006
Ob-29906/06
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina: obnova HE Moste – LOT G: Generator.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe januar 2010.

5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž. el., tel.
01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081,
faks 01/47-49-322.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 80.000 SIT
(v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638
pri SKB d.d. banki (za Obnova HE Moste,
LOT G).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 11. 2006 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 20. 11. 2006, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 11.30.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v
razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 850.000 EUR
(brez DDV).
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2006 za objavo dne 27. 10.
2006.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 7/2006
Ob-30250/06
Ekonomski institut Maribor d.o.o., PE
Center razvoja človeških virov, Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, objavlja zaprtje
javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za mikro, mala in
srednja podjetja na območju občin, članic
Konzorcija za razvojne naloge Podravja.
Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za mikro, mala in
srednja podjetja na območju občin, članic
Konzorcija za razvojne naloge Podravja, objavljen v Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
št. 6/2006, Ob-25053/06, na strani 7173,
se zaradi porabe razpoložljivih sredstev v
okviru 1. razpisanega roka zapre. Vložitev
vlog na 2. razpisani rok ni več mogoča. Že
prejete vloge v okviru 2. razpisanega roka,
bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. 10. 2006.
Ekonomski institut Maribor d.o.o.,
PE Center razvoja človeških virov
Št. 112/06
Občina Šentilj, objavlja

Ob-29832/06

razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Šentilj v
letu 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v
občini Šentilj (MUV; št. 27/01), Pravilnika
o spremembah pravilnika o pospeševanju
samozaposlovanja v občini Šentilj (MUV, št.
16/02), dvoletnega plana proračuna Občine
Šentilj za leto 2006.
1. Predmet razpisa
Dodelitev sredstev sofinanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti), realizirane v
letošnjem letu.
Skupni znesek razpoložljivih sredstev:
3,2 mio SIT.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do največ 400.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične osebe, ki so bile
prijavljene kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje, Območni
službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so
se oziroma se bodo samozaposlile v letu
2006 kot samostojni podjetniki posamezniki,
ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost ali kot
ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem
delovnem razmerju ali kot samozaposleni
kmetje.
3. Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so sklenili z Zavodom RS za zaposlovanje, pogodbo o samozaposlitvi ali
vračilu prispevkov in so bili, preden so se
zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni kot
registrirane brezposelne osebe pri Zavodu
za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju
občine (poslovni sedež in poslovni prostori
morajo biti na območju Občine Šentilj);
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šentilj.
Posebni pogoj: samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevala za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– kmetijske dejavnosti,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
4. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi:
a) dokazilo o opravljanju gospodarske
dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik:
sklep o vpisu v poslovni register Slovenije
ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo,
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica),
– samozaposleni kmetje: dokazilo kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali prostovoljno obvezno),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnostih: odločbo pristojnega ministrstva,
b) obrtno dovoljenje (če opravljajo obrtno
ali obrti podobno dejavnost),
c) dokazilo o stalnem prebivališču na
območju občine (potrdilo Upravne enote
Pesnica),
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d) fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo
Maribor, Urad za delo Pesnica, in sicer: o
samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila
prispevkov (kolikor obstaja),
e) potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
Območne službe Maribor, Urada za delo
Pesnica, da je bil upravičenec, preden se je
samozaposlil, najmanj tri mesece prijavljen
kot registrirana brezposelna oseba,
f) fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
g) poslovni načrt;
h) izjavo o morebitni pridobitvi sredstev
iz javnih virov za ta namen.
5. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdalje do 31. 12. 2006.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti
z označitvijo v levem spodnjem kotu »Ne
odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z
imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani je potrebno poslati na naslov: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno obveščen
s pozivom za dopolnitev vloge. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Dodatne informacije na tel. 650-62-00,
ga. Pucko ali ga. Drozg.
Občina Šentilj
Št. 112/06
Ob-29835/06
Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Šentilj (MUV, št. 16/02), njegovih
sprememb in letnega plana za področje
kmetijstva v proračunu za leto 2006, Občina Šentilj objavlja
razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
za izvajanje finančnih intervencij na
področju kmetijstva v Občini Šentilj za
leto 2006
I. Splošni pogoji
1. Razpisana sredstva za dodeljevanje
nepovratnih sredstev za investicije v kmetijstvu na osnovi prijav na razpis v Občini Šentilj, so v proračunu za leto 2006 zagotovljena
v višini 7,650.000 SIT, od tega:
1. sofinanciranje manjših kmetijskih gromelioracij (pravilnik, 11. člen, 5.2. točka)
– 1,650.000 SIT,
2. sofinanciranje vlaganja v hlevsko opremo in v obnovo in novogradnjo hlevov za govedo, svinje in drobnico (pravilnik, 11. člen,
2.3., 2.4. in 2.5. točke) – 2,000.000 SIT,
3. sofinanciranje vlaganj v objekte in
opremo za dopolnilno dejavnost na kmetiji (pravilnik 11. člen, 3.1. in 3.2. točke) –
2,000.000 SIT,
4. sofinanciranje urejanja pašnikov (pravilnik 11. člen, 1.6 točka) – 2,000.000 SIT,
Skupaj – 7,650.000 SIT.
2. Upravičenci: fizične osebe – državljani
Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri
pristojnem državnem organu in so locirane v
Občini Šentilj, in ki izpolnjujejo še druge pogoje iz tega razpisa. Pred izvedbo ukrepov
mora vsak upravičenec izpolniti in podpisati
zahtevek (obrazec, ki ga dobijo na sedežu
Občine Šentilj).
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3. Način vlaganja zahtevkov ali vlog: za
ukrepe iz tega razpisa (1, 2, 3 in 4) zainteresirani pošljejo vloge na razpis. K razpisu
mora biti priložena zahtevana dokumentacija. Prijavo na razpis za ukrepe je potrebno dostaviti do 24. novembra 2006 v zaprti kuverti z označitvijo v levem spodnjem
kotu »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo« in na
zadnji strani z imenom in priimkom ter naslovom vlagatelja na naslov Občina Šentilj,
Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj.
1. sofinanciranje manjših kmetijskih
agromelioracij
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi do 70% vrednosti
investicije, upoštevajoč največ 400.000 SIT
vrednosti investicije na hektar. 100% sofinanciranje izdelave programov za izvedbo
agromelioracij, v primeru, da je vlagatelju
odobreno sofinanciranje investicije.
Dokazila: pripravljen program za izvedbo kmetijske agromelioracije, ki kaže
na upravičenost investicije, posestni list
in najemne pogodbe, kopija iz registra govedi ali kopija izpisa iz registra govedi.
Prijavljena investicija mora biti začeta v
letu 2006.
Posebni pogoji: lokacija zemljišča, na
katerem se bodo izvajale agromelioracije,
mora biti v Občini Šentilj, skupna površina
kmetijskih zemljišč investitorja mora biti
najmanj 3 ha, investitor mora imeti najmanj
1 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč.
2. sofinanciranje vlag anj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov in
3. sofinanciranje vlaganj v dopolnilno
dejavnost
Posebni pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev za investicije iz točk 2 in 3:
– delovno mesto na kmetiji,
– upravičenost investicije,
– celotna finančna konstrukcija pri nabavi opreme – investitor pred dodelitvijo
sredstev za opremo podpiše izjavo, da bo
zagotovil celotno finančno konstrukcijo in v
pogodbenem roku opremo tudi nabavil,
– prijavljena investicija je začeta v letu
2006 in
– investicija mora biti dokončana v najmanj treh letih.
Potrebna dokazila za pridobitev nepovratnih sredstev za investicije:
– dokazilo o poravnanih obveznostih do
države,
– potrdilo o gospodinjstvu in o stalnem
prebivališču,
– predračuni, kadar gre za nabavo opreme in investicijski program in vsa potrebna
gradbena dokumentacija, kadar gre za obnovo ali novogradnjo objektov iz katerega
so razvidna že vložena sredstva,
– dokazilo o obveznem kmečkem zavarovanju ali prostovoljnem obveznem kmečkem zavarovanju (prijavni list, zadnja dokazila o plačilu),
– program kmetijske svetovalne službe,
ki dokazuje upravičenost naložbe,
Na razpis se prijavijo upravičenci, ki
izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.
Pri razdeljevanju nepovratnih sredstev
za investicije bodo imeli prednost med
upravičenci tisti, ki še niso prejeli občinskih sredstev za te namene.
2. sofinanciranje vlaganj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov
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2.1. Nabava mlekovodov in hladilne tehnike (11. člen, 2.3. točka iz pravilnika)
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi do 50% vrednosti
celotne investicije.
Dodatna dokazila: dokazilo o količini prodanega mleka v preteklem letu, ki mora biti
najmanj 40.000 litrov.
Posebni pogoji: poleg splošnih pogojev
in skupnih pogojev za sofinanciranje investicij iz tega razpisa, velja za nabavo mlekovoda dodaten pogoj, da lahko upravičenec
kandidira za sofinanciranje iz občinskega
proračuna samo enkrat. Investitor pred dodelitvijo sredstev podpiše izjavo, da bo zagotovil celotno finančno konstrukcijo in v
pogodbenem roku opremo tudi nabavil.
2.2. Nabava aeratorjev (11. člen, 2.4.
točka iz pravilnika)
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi do 50% upravičene
vrednosti aeratorja.
Dodatni pogoji: investitor pred dodelitvijo sredstev podpiše izjavo, da bo zagotovil
celotno finančno konstrukcijo in v pogodbenem roku opremo tudi nabavil.
2.3. Izgradnja in obnova hlevov za govedorejo, prašiče in drobnice (11. člen, 2.5.
točka iz pravilnika)
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravičene prijavljene projekte, vendar lahko za
ta namen investitor pridobi maksimalno višino proračunskih sredstev do 20% investicije in do 8 milijonov tolarjev. Za pridobitev
sredstev iz te točke razpisa velja omejitev,
da se upravičencu za določitev maksimalne
višine sofinanciranja šteje seštevek vseh
dosedanjih sofinanciranj iz proračuna za ta
namen.
Dodatni pogoji: investitor ima v lasti ali
v najemu kmetijska zemljišča primerljiva z
obremenitvijo GVŽ/ha.
3. sofinanciranje vlaganj v dopolnilno
dejavnost
3.1. Izgradnja objektov za dopolnilno dejavnost na kmetijah (11. člen, 3.1. točka iz
pravilnika)
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravičene prijavljene projekte, vendar lahko za ta
namen investitor pridobi maksimalno višino
proračunskih sredstev do 20% investicije in
do 8 milijonov tolarjev. Za pridobitev sredstev iz te točke razpisa velja omejitev, da se
upravičencu za določitev maksimalne višine
sofinanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih sofinanciranj iz proračunskih sredstev
za ta namen (izgradnja objektov za dopolnilno dejavnost na kmetijah) in za namen
iz točke 3.2. (nabava opreme za dopolnilno
dejavnost).
3.2. Nabava opreme za dopolnilno dejavnost (11. člen, 3.2 točka pravilnika)
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi do 50% vrednosti
celotne investicije. Za pridobitev sredstev
iz te točke razpisa velja omejitev, da se
upravičencu za določitev maksimalne višine
sofinanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih sofinanciranj iz proračunskih sredstev
za ta namen (izgradnja objektov za dopolnilno dejavnost na kmetijah) in za namen iz
točke 3.1. (izgradnja objektov za dopolnilno
dejavnost na kmetijah).
4. sofinanciranje urejanja pašnikov
Višina sofinanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravi-
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čene prijavljene projekte, vendar lahko za ta
namen investitor pridobi maksimalno višini
proračunskih sredstev do 40% oziroma do
50% stroškov ureditve na območju z omejenimi dejavniki, pri čemer je maksimalno priznan strošek ureditve na ha 327.531 tolarjev.
Ne glede na površino ureditve pašnika, se
na pašnik prizna nabava 1 komada vretena
za odvijanje žice, 1 komada varovanja proti
streli, 1 komada pašnega aparata, 1 komada »Šok stop«, 1 komada »Neon tester« in 1
komada vzvoda za napenjanje žice.
Dokazila: ovrednoten načrt ureditve pašnika z opisom tehnologije, ki je potrjen s
strani kmetijske svetovalne službe, posestni
list in najemne pogodbe, kopija iz registra
govedi ali kopija izpisa iz registra govedi,
kopija zbirnih obrazcev MKGP za leto 2006,
potrdilo kmetijske svetovalne službe o tem,
ali dotični pašnik leži na območju z omejenimi dejavniki, potrdilo o površini obstoječih
pašnikov vlagatelja. Prijavljena investicija
mora biti začeta v letu 2006.
Posebni pogoji: lokacija zemljišča, na
katerem se bo izvajalo urejanje pašnika,
mora biti v Občini Šentilj, najmanjša velikost
pašnika je hektar ter najmanjša obremenitev pašnika je 0,5 GVŽ/ha, največja pa
2 GVŽ/ha.
II. Postopek: postopek za odobritev in
izplačilo sredstev ter natančnejša navodila
so navedena v razpisni dokumentaciji, ki
jo prosilci lahko dobijo na vpogled oziroma
dvignejo na sedežu Občine Šentilj – pri ga.
Pucko oziroma pri ga. Drozgovi, pri katerih
lahko dobite tudi vse dodatne informacije
(tel. 650-62-00).
Občina Šentilj
Št. 248/06
Ob-29847/06
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 36/04 - UPB1), Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
(Ur. l. RS, št. 72/04) in Odloka o predmetu,
pogojih in postopku podeljevanja koncesije
za pomoč družini na domu (Uradni vestnik
občine Ormož št. 17/06) objavlja Občina
Ormož
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe pomoč družini na domu,
kot socialno oskrbo na domu na
območju Občine Ormož
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvajanje javne službe pomoč družini na domu,
kot socialno oskrbo na domu, ki obsega:
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki imajo na območju Občine Ormož stalno prebivališče in jim preostale
psihofizične sposobnosti omogočajo, da
z občasno organizirano pomočjo drugega
ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas
ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Ormož.
4. Število koncesij: koncesija se podeli
enemu koncesionarju.
5. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za 10 let.

6. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za
opravljanje te dejavnosti vpisana v register
v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve pomoč na domu,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve.
Delovno razmerje zaposlenih se mora
urejati v skladu s kolektivnimi pogodbami
in predpisi, ki veljavo za zaposlene v javnih
zavodih s področja socialnega varstva.
Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v
register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo
zaposlili pri koncesionarju,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve, ki je predmet koncesije za
obdobje 5 let,
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve,
– dokazila o lastništvu prostorov z
zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen
čas z odpovednim rokom 1 leto ali več,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje), ali
uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi
objektov,
– dokazila o opremi za izvajanje storitve,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme,
– izračun cene, oblikovane v skladu s
predpisano metodologijo za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov.
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi
ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji
sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za
zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma
prostorov za izvajanje storitve,
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– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Ponudnik mora priložiti še:
– dokazilo, da ni v stečajnem postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– dokazilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– dokazilo, iz katerega je razvidno, da
mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kazniva dejanja povezana s poslovanjem,
– dokazilo, da v preteklih treh letih pred
vložitvijo ponudbe vodilni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena neposredne socialne oskrbe/efektivno uro in cena vodenja in organizacija storitve/na efektivno uro – 50%,
– reference ponudnika o dosedanjem
delu s populacijo, kateri je namenjena storitev – 10%,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja za katero bo podeljena
koncesija – 40%.
8. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, Zinka Hartman, od 8.
do 10. ure.
9. Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 13. ure.
10. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 23. 11. 2006 do 9. ure v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: »Ne odpiraj: Javni razpis – koncesija za izvajanje
javne službe pomoč družini na domu.«
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 2006 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
12. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum končne odločitve: 31. 1. 2007.
13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.
14. Rok za izbiro med ponudbami: v 30
dneh po poteku roka za prijavo na javni
razpis.
15. Na podlagi presoje popolnih ponudb
in pridobitvi ter upoštevanju mnenja Socialne zbornice Slovenije komisija najkasneje v
roku 60 dni pripravi predlog o podelitvi koncesije. Občinska uprava na predlog komisije
izda najugodnejšemu ponudniku odločbo o
podelitvi koncesije. S koncesionarjem sklene Občina Ormož koncesijsko pogodbo.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 10. 2006.
Občina Ormož
Št. 300-2/2006
Ob-29861/06
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, objavlja na podlagi 29., 45. in 47.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in Posameznega programa prodaje stvarnega premoženja, sprejetega na 34. seji Občinskega sveta Občine Vrhnika, dne 28. 9.
2006, naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb

Št.
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1. Naročnik: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javne ponudbe
Predmet javne ponudbe so tri stanovanja
v stanovanjskem objektu Zaplana 25, Vrhnika, parc. št. *136 in 890, k.o. Zaplana:
A) dvosobno stanovanje št. 1), v skupni
površini 94,04 m2, (84,08 m2 stanovanje,
9,96 m2 – prva etaža),
B) dvosobno stanovanje št. 4), v skupni
površini 52,22 m2,
C) trisobno stanovanje št. 5), v skupni
površini 154,55 m2, (120,44 m2 stanovanje,
23,57 m2 terasa, 10,54 m2 shramba).
Navedena stanovanja so zasedena z najemniki, ki imajo sklenjene najemne pogodbe. Najemniki stanovanj imajo pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
3. Izklicna cena za navedene nepremičnine:
A) za stanovanje št. 1) znaša 5,000.000
SIT, oziroma 20.864,63 EUR,
B) za stanovanje št. 4) znaša 5,950.000
SIT, oziroma 24.828,91 EUR,
C) za stanovanje št. 5) znaša 6,250.000
SIT, oziroma 26.080,79 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupec se obvezuje prodajalcu plačati
prvi del kupnine v roku 30 dni od podpisa pogodbe na račun Občine Vrhnika, št.
01340-0100001093, sklic na številko za A)
2340-1, za B) 2340-2, za C) 2340-3.
Neplačani del kupnine, ki se bo poravnaval v mesečnih obrokih, določenih s kupoprodajno pogodbo, mora kupec kot pridobitelj stvarnega premoženja zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv,
oziroma fizične osebe z menico in menično
izjavo za zavarovanje obveznosti iz naslova
plačila.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo), nosi kupec.
Lastništvo preide na kupca po plačilu
celotne kupnine in vseh stroškov.
5. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbe predložiti najpozneje do 7. 11. 2006 do 11. ure, v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
z oznako: »Ne odpiraj, ponudba za nakup
nepremičine – Zaplana 25 – A), B) ali C)«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo do navedenega datuma in ure prispele na navedeni naslov.
6. Plačilo varščine: ponudniki morajo najpozneje dan pred dnevom odpiranja ponudb
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Varščino je potrebno plačati
na transakcijski račun Občine Vrhnika, št.
01340-0100001093, sklic pod A) 2340-1;
pod B) 2340-2; pod C) 2340-3.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– davčno in matično številko,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu in
osebne izkaznice za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
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30 dni za pravne osebe, oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– navedbo nepremičnin in ponujeno
ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega računa ponudnika za vračilo varščine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba najkasneje
v roku 30 dni od prejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Vrhnika zadrži njegovo
varščino.
9. Kriterij za izbor: kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija za
vodenje in nadzor razpolaganja s stvarnim
premoženjem.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
11. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 2006 ob 12. uri, v
sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8
dneh od odpiranja ponudb.
12. Dodatne informacije: vsa dodatna
pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Vrhnika, kontaktna oseba Polona Pangrič, tel.
755-54-27.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
13. Ustavitev postopka: komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem, lahko postopek
ustavi do sklenitve posla. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom, je izključena.
Občina Vrhnika
Ob-29871/06
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter Sklepa Sveta Občine
Vipava o prodaji nepremičnin s 27. redne
seje, z dne 15. 12. 2005, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine parc.
št. 3162/1, v naravi cesta, v izmeri 1646 m2,
parc. št. 3037, v naravi cesta, v izmeri
409 m2, parc. št. 2568/9, v naravi cesta, v
izmeri 34 m2, parc. št. 2568/4, v naravi cesta, v izmeri 2719 m2, parc. št. 3168, v naravi cesta, v izmeri 722 m2, parc št. 3108/1
v naravi zelenica, v izmeri 157 m2 in parc. št.
3108/2, v naravi zelenica, v izmeri 109 m2,
vse k.o. Vipava.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
predstavlja v naravi nezazidano stavbno
zemljišče, ki se nahaja v južnem delu Vipave, tik ob križišču Vipava. Zemljišče zaradi
svoje pozicije, oblike in umestitve v prostor
ne ponuja možnosti za samostojno gradnjo
poslovnega objekta, ampak je smiselna priključitev k sosednji parceli, ker le-tej omogoča normalno komunikacijo s cestiščem.

Stran

8488 /

Št.

110-111 / 27. 10. 2006

Izklicna cena je 12,490.380 SIT brez
DDV.
2. Pogoji prodaje
2.1. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
2.2. Predkupno pravico lahko uveljavljajo
sosedje mejaši.
2.3. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe ter vpisa v zemljiško
knjigo.
2.4. Kupec mora v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, v nasprotnem
primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.
V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca.
2.5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
2.6. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo s priporočeno pošiljko ali oddajo v zaprti ovojnici tako, da bodo prispele najkasneje do
14. 11. 2006, do 12. ure na naslov Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, Slovenija, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Prodaja nepremičnin«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudba, predložena po
preteku datuma in ure, navedene v javnem
razpisu, se bo neodprta vrnila ponudniku z
navedbo, da je prepozna.
Ponudbi je potrebno priložiti:
3.1. Ime/naziv kupca, njegov točen naslov, davčno številko, matično številko in
telefonsko številko.
3.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izklicne cene nepremičnine.
3.3. Potrdilo o plačilu varščine v višini
1,250.000 SIT na TRR Občine Vipava, št.
01336-0100014675. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil
brezobrestno v 10 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku
pa jo bo vračunal v ceno nepremičnine.
3.4. Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta.
3.5. Pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
90 dni.
4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
4.1. Odpiranje ponudb bo dne 14. 11.
2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Vipava.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. Zapisnik o odpiranju ponudb
bo ponudnikom poslan v 8 dneh od dneva
javnega odpiranja ponudb.
4.2. Izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila Komisija za odpiranje ponudb
Občine Vipava in vse ponudnike obvestila
o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
4.3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
4.4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
5. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki do-
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bijo na Občini Vipava pri Pavlu Perhavcu,
od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro,
na tel. 05/364-34-10.
Občina Vipava

Javne dražbe
Št. 478-51/2006-6

Ob-30327/06

Popravek
Obveščamo vas, da se datum javne
dražbe za prodajo nepremičnin v Sežani,
ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
106, dne 13. 10. 2006, Ob-28334/06, preloži
na ponedeljek 6. novembra 2006. Glede
na to, se spremeni tudi datum, do katerega
morajo interesenti položiti varščino, in sicer
do vključno 6. november 2006.
Spremenijo se pogoji prodaje, in sicer
tako, da se poslovni prostor št. 0003 in poslovni prostor št. 0004 prodata brez pripadajočih deležev na skupnih prostorih.
Občina Sežana
Ob-29813/06
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03), 14. člena Statuta Občine ŠempeterVrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04 in 74/05) in sklepa
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
z dne, 28. septembra 2006, Občina Šempeter-Vrtojba, s sedežem Cesta Goriške fronte
11, Šempeter pri Gorici, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje: predmet prodaje sta
parceli št. 384/1, njiva, v izmeri 1330 m2
in 1/2 parc. št. 402, njiva, v izmeri 58 m2,
obe k.o. Šempeter, po lokacijski informaciji
gradbeni parceli-območje za proizvodne dejavnosti, ki se prodajata v paketu, po izklicni
ceni 19.200 SIT za m2 zemljišča.
V navedeni izklicni ceni ni zajet DDV, ki
ga plača kupec.
II. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki bodo pred začetkom dražbe
predložile potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije ali osebno izkaznico, in pravne
osebe, ki bodo predložile največ 10 dni star
izpisek iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, vse v izvirniku ali pri notarju overjeni
fotokopiji. Pooblaščenci fizičnih ali pravnih
oseb se morajo pred začetkom dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve
in druge stroške v zvezi s prodajo zadevnih
nepremičnin nosijo kupci.
3. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% vrednosti nepremičnin, ki so predmet dražbe, na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba, številka
01383-0100014409, z obveznim sklicem na
številko 030-41-4/2004-4 ter dokazilo o vplačilu kavcije predložiti na javni dražbi.
4. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno, je 500.000 SIT.
5. O prodaji zadevnih nepremičnin se
sklene kupoprodajna pogodba.

6. Javna dražba za navedene nepremičnine bo 14. novembra 2006, v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, v Šempetru pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11. ob 10. uri.
7. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo kavcija vrnjena brez obresti, v
roku 8 dni po končani dražbi, uspešnemu
dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Komisija za izvedbo javne dražbe lahko v soglasju z županom postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem poravna stroške v višini
izkazanih.
III. Sklenitev pogodbe
Kupec mora skleniti kupno pogodbo najpozneje v 30 dneh po opravljeni javni dražbi in poravnati celotno kupnino v 15 dneh
po notarski overitvi kupoprodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pogodbe.
Če kupec ne sklene pogodbe v navedenem roku, se smatra, da je odstopil od
pogodbe in se mu varščina ne vrne, za opravljeno javno dražbo pa se smatra, da ni
uspela.
DDV in druge stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin plača kupec.
Vse informacije o prodaji in ogledu navedenih nepremičnin so na voljo pri tajniku
občine, Dušanu Bremcu, tel. 05/335-10-00,
vsak delovni dan od 8. do 15. ure.
Občina Šempeter-Vrtojba
Ob-29877/06
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, objavlja na podlagi 80.f člena
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/01, 30/02), 39. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter Statuta
Občine Kobarid
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Kobarid
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200, faks 05/38-99-211,
e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a./ nezazidano stavbno zemljišče v Sedlu, s parcelno številko 907/7, njiva 5. razred, površine 2.492 m², z.k. vl. 406, k.o.
Sedlo.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
a) Izklicna cena znaša 4,984.000 SIT
za parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 500
SIT/m².
b./ stanovanja s stavbnim zemljiščem:
– stanovanjski objekt Logje 11, zemljišče
s parc. št. 2640/12 k.o. Logje
a) Izhodiščna vrednost stanovanjskega
objekta znaša 1,451.000 SIT.
b) V ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami.
c) Najmanjši znesek višanja je 15.000
SIT.
c./ nezazidano stavbno zemljišče v Borjani, s parcelno številko 2917/3, travnik 4.
razred, površine 51 m2, z.k. vl. 136, k.o.
Borjana.
Izhodiščna vrednost zemljišča:
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a) Izklicna cena znaša 64.872 SIT za
parcelo.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši znesek višanja je 100
SIT/m2.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
IV. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 20. 11. 2006 na sedežu
Občine Kobarid, Trg svobode 2, ob 12. uri.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic.
2. Dražitelji se morajo pred pričetkom
javne dražbe:
– izkazati s potrdilom o plačani varščini v
znesku 10% izklicne cene za nepremičnino

Razpisi delovnih
mest
Št. 110-73/2006-94

Ob-30184/06

Preklic
Preklicujemo javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta “višji referent
za zaščito in reševanje” v Izpostavi URSZR
Maribor, št. 110-73/2006-1, Ob-16192/06,
ki je bil dne 9. 6. 2006, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 59-60.
Ministrstvo za obrambo
Ob-29818/06
Republika Slovenija, Upravna enota Izola, objavlja na podlagi 56. člena in v skladu
z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(ZJU-B Uradni list RS, št. 56/02, 110/02ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1, 23/05, 62/05 – odločba US, 75/05 – odločba US35/2005 in
113/05) javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
svetovalca/-ke za vodenje upravnih
in drugih postopkov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v Oddelku
za obče zadeve, okolje in prostor.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu svetovalec/-ka III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
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(navesti nepremičnino, oziroma parcelo, ki
jo bodo dražili), na račun Občine Kobarid,
št.: 01246-0100015011, s pripisom za javno
dražbo;
– predložiti podpisano izjavo, da se strinjajo s pogoji v osnutku prodajne pogodbe.
3. Pravne osebe morajo:
– predložiti izjavo, da proti dražitelju ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave,
– predložiti izpisek iz sodnega registra.
4. Javna dražba po načelu videno – kupljeno.
5. Stroške cenitve ter stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški
zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost, oziroma davek na
promet z nepremičninami, plača kupec.
6. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od
zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
7. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
8. Pri nakupu nepremičnine pod točko b./
ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo
premoženja ima ob soglasju župana pravico, da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi
postopek prodaje.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 38-99-200, faks
38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
V tajništvu Občine Kobarid je v času trajanja razpisa mogoč prevzem dokumentacije z osnutkom prodajne pogodbe in obrazcem izjave o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid

cev (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– dokazilo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o
zaključenem srednješolskem izobraževanju,
opravljenem na območju, kjer živi narodna
skupnost in iz katerega je razvidno, da je bil
sestavni del mature oziroma zaključnega
izpita italijanski jezik,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli diplomirani upravni organizatorji/ke in kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi ter
znanjem s področja vodenja upravnih postopkov. Zaželeno je poznavanje dela z
računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in pet
mesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo v Izoli, Cesta v Pregavor 3a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo
najkasneje v 8 dneh po objavi javnega natečaja po pošti na naslov RS, Upravna enota
Izola, Cesta v Pregavor 3a, 6310 Izola, ali
po elektronski pošti na ue.izola@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/66-00-400 (Vilma
Klančar Saksida).

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
10 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Izola
Št. 1102-31/2006/6
Ob-29822/06
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za pro
izvodne in storitvene statistike, v Oddelku za statistiko storitvenih dejavnosti.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III v Sektorju za proizvodne in
storitvene statistike, v Oddelku za statistiko
storitvenih dejavnosti.
Opis del in nalog:
– izvajanje raziskovanj s področja trgovine in drugih storitvenih dejavnosti;
– pregledovanje in analiziranje podatkov
različnih podatkovnih baz;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopija potrdila o izobrazbi;
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopija delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili, navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-31/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem davčne zakonodaje, zlasti s področja davka na dodano vrednost;
– s splošnim pregledom nad vsemi statističnimi področji;
– z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel,
PC Axis in MS Access;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Iris
Rošker – na tel. 241-52-28.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-29825/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Majde Lokošek
iz Domžal razpisuje: eno prosto mesto
notarskega pomočnika pri notarki
Majdi Lokošek v Domžalah.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški državni
izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-21/2006-24
Ob-29827/06
Republika Slovenija, Upravna enota Ajdovščina, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – UPB2) javni natečaj za uradniško
delovno mesto
svetovalec.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Naloge so naslednje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja kmetijstva;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti s področja Oddelka za
okolje, prostor in kmetijstvo;
– odločanje v skladu s pooblastili.
Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi s področja delovnega prava, se zahteva
izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
agronomske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih za kandidate z univerzitetno izobrazbo, za kandidate
z visoko strokovno izobrazbo pa najmanj tri
leta in sedem mesecev;

– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma ustrezni priznani strokovni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– listine o diplomiranju;
– delovne knjižice in izjavo o vrsti delovnih izkušenj;
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma ustreznem priznanem strokovnem izpitu;
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potne listine;
– potrdilo ali pisno izjavo o dejstvu, da
kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo
RS za pravosodje);
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo
izda pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral zgoraj navedeni potrdili predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Delo bo potekalo v prostorih Upravne
enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj
– svetovalec« na naslov: Upravna enota
Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, 5270 Ajdovščina, in sicer v roku 8 dni od dneva te
objave. Če je prijava poslana po pošti, se
šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji
dan roka za prijavo.
Upoštevale se bodo le popolne prijave
z vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat«
je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja:
tel. 05/36-43-202, Karmen Ražem.
Upravna enota Ajdovščina
Št. 110-297/2006-31111
Ob-29830/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto medokrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1100-53/2006/1
Ob-29873/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pod šifro 2059 – podsekretar v Sektorju
za osnovno šolstvo; (št. javnega natečaja:
1100-53/2006).
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka)
bo naloge opravljal(a) v nazivu podse
kretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne, pedagoške, pravne smeri ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami s področja poznavanja
glasbenega izobraževanja.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– 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 morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
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– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni natečaj, št. 1100-53/2006 in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1100-52/2006/1
Ob-29874/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pod šifro 2146 – podsekretar v Oddelku
za izvrševanje finančnega načrta (št. javnega natečaja: 1100-52/2006).
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka)
bo naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne, pedagoške ali pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami na področju javnih
financ.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– neposredna pomoč vodji oddelka pri
vodenju strokovnih nalog,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– koordiniranje in načrtovanje potrebnega obsega finančnih sredstev,
– izvajanje nalog povezanih z izvrševanjem finančnega načrta.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– 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 morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju
(diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana
tuja diploma),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga ustrezna dokazila, ki potrjujejo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo »za javni na-
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tečaj, št. 1100-52/2006 in navedbo delovnega mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-19/2006
Ob-29875/06
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06; ZJU UPB-2) župan
Občine Ribnica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalec za družbene dejavnosti.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
Občine Ribnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
Vrsta uradniškega delovnega mesta:
Svetovalec za družbene dejavnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivih Svetovalec III, Svetovalec II in Svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu Svetovalec/-ka III.
Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom (40 ur tedensko) in s poskusnim delom, ki za svetovalce traja 5 mesecev.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/-ke za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Funkcionalna znanja in specialna znanja
oziroma posebne sposobnosti:
– znanje tujega jezika (angleščina, nemščina),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami),
– vozniški izpit B kategorije.
Vsebina dela:
– priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja družbenih dejavnosti,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– sodelovanje z verskimi skupnostmi in
humanitarnimi organizacijami ter javnimi
zavodi,
– sodelovanje pri načrtovanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– priprava gradiv za prijave na javne razpise s področja oddelka,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– 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,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice),
– dokazila o morebitnih drugih posebnih
znanjih in sposobnostih.
V skladu s prvim odstavkom 89. člena
ZJU UPB-2 lahko kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo ustreznega strokovnega izpita za
imenovanje v naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja opravijo ustrezen strokovni izpit za
imenovanje v naziv.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovno usposobljenost kandidata/-ke
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/-ke, ki
bodo na podlagi preverjanja dokazil, izpolnjevali razpisne pogoje bo natečajna komisija povabila na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: ponudbe z dokazili naj kandidati pošljejo v 15 dneh
od dneva objave tega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije na naslov: Občina
Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, s pripisom »Javni natečaj – Svetovalec za družbene dejavnosti – ne odpiraj«. Kandidati/-ke
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 60
dni po objavi v Uradnem listu RS. O izbiri bo
izdana odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu/-ki, drugim kandidatom/-kam pa
bo vročen sklep, da niso izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/-ko sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Cvetko Staniša na tel. 01/837-20-00.
Občina Ribnica
Št. 110-371/2006
Ob-29897/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00)
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Zavoda za gozdove Slovenije.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri,
– pet let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih v gozdarstvu,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost, kreativnost.
Splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta so: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti vizijo razvoja
in dela Zavoda za gozdove v naslednjem
mandatu.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo
o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in
dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano
delovno mesto imenovan/a za štiriletno
mandatno obdobje.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj ter zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo
najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s
pripisom »Prijava na javni razpis za delovno
mesto direktorja/direktorice Zavoda za gozdove Slovenije.«
Vsi prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Su 010602/2006-11
Ob-29898/06
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s
spremembami in dopolnitvami) Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec (sodelavec
za sodno upravo).
Poleg splošnih pogojev, ki jh urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
V skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– morajo biti kandidati 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 6 mesecev,
– zoper njih ne sme bili vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu: višji pravosodni sodelavec I, višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec III.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni sodelavec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo predvsem:
– sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda,
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– vodenje pomembnejših predpisanih
in potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
zbiranje statističnih podatkov in priprava
poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava informacij s področja dela za
potrebe organa,
– opravljanje potrebnih del za izvajanje
del sodne uprave,
– vodenje vpisnika za zadeve izvrševanja kazni zapora,
– vodenje evidence sodnikov porotnikov
ter zagotavljanje njihove udeležbe na obravnavah v skladu s pravili sodnega reda,
– opravljanje dela v zvezi z mednarodno
pravno pomočjo (Pom-i),
– nadomeščanje vodje urada predsed
nika,
– opravljanje kadrovskih in drugih nalog
po odredbi predsednika sodišča ali sekretarja sodišča.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 2-mesečnim poskusnim
delom. Delo bo opravljal na Okrožnem sodišču v Murski Soboti na lokaciji Slomškova
21, Murska Sobota.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi 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 RS,
– potrdilo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno
sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
V naziv se lahko imenuje kandidat, ki
nima opravljenega strokovnega upravnega
izpita in izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, morajo kandidati
poslati v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Murski
Soboti – Urad predsednika, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota, z označbo “javni natečaj”. V izbirni postopek bodo uvrščeni le
kandidati, katerih vloge bodo popolne, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika
bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
na tel. 02/535-29-03.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
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Su 010602/2006-12
Ob-29899/06
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s
spremembami in dopolnitvami) Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Poleg splošnih pogojev, ki jh urejajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Funkcionalna znanja:
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega svetovnega jezika.
V skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– morajo biti kandidati 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 6 mesecev,
– zoper njih ne sme bili vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu: višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo predvsem:
– 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 obravno, vodenje
obravnav,
– 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,
– 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.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 4 mesečnim poskusnim
delom. Delo bo opravljal na Okrožnem sodišču v Murski Soboti na lokaciji Slomškova
21, Murska Sobota.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi 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 RS,
– potrdilo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno
sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, morajo kandidati
poslati v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti – Urad predsednika, Slomškova
21, 9000 Murska Sobota, z označbo “javni
natečaj”. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le kandidati, katerih vloge bodo popolne,
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
na tel. 02/535-29-03.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Št. 110-129/2006-1
Ob-29904/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za obrambo na podlagi sklepa Uradniškega sveta
številka 0131-44/2006/2 z dne 13/7-2006
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za obrambo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne sme biti oseba z dvojnim državljanstvom;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
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– pisno izjavo kandidata, da nima dvojnega državljanstva;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03
in 28/06);
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje
v skladu z 35. členom Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo);
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov NATO;
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov EU.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
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Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« ter varnostno
preverjanje v skladu z 35. členom Zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno
prečiščeno besedilo).
Na predlog ministra za obrambo bo izbranega kandidata za generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretar z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Vojkova cesta 55.
Generalni sekretar v Ministrstvu za
obrambo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, mag. Božo Predalič, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za obrambo
Su 210500/2006
Ob-30059/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
Okrajno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec (sodni referent za področje zemljiške knjige).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec I, višji pravosodni sodelavec II in višji
pravosodni sodelavec III.
Zahtevani pogoji:
– višja strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: 6 let in 6 mesecev
za naziv pravosodni sodelavec I, 3 leta in
6 mesecev za naziv pravosodni sodelavec
II in 6 mesecev za naziv pravosodni sodelavec III,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– izpit iz sodnega reda,

– poznavanje dela z računalnikom,
– 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 6 mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv. V skladu
z 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 poznavanja določil
sodnega reda.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– 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.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/48-81-736.
Okrajno sodišče v Krškem
Št. 122-30/2006-1
Ob-30088/06
1. svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja, v Sektorju za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I in
svetovalec II.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske, družboslovne ali ekonomske
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od sklenitve delovnega
razmerja. Kandidati brez opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka ne
bodo uvrščeni v izbirni postopek.
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Naloge:
– 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;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo na vodenje ukrepov s področja razvoja
podeželja in naložb v kmetijska gospodarstva.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
najmanj visoko strokovno izobrazbo kmetijske smeri.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– 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 oziroma
potrdilo iz katerega so razvidne delovne izkušnje;
– 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.
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
122-30/2006« 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
RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu RS 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.
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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 Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ob-30089/06
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39, razpisuje mesto
1. vodje odseka za sisteme in vodenje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“
Št. 270/2006
Ob-30090/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05, 112/05 in 49/06), objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec, v Sektorju za logistiko, v
Direktoratu za pravosodno upravo, v Ministrstva za pravosodje RS, pod šifro DM
240 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje RS.
Prosto delovno mesto svetovalec v Sektorju za logistiko, v Direktoratu za pravosodno upravo je uradniško delovno mesto, ki
se lahko opravlja v nazivu svetovalec II in
svetovalec I.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv svetovalec II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
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Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi 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. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiraje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministr-
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stvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj« in navedbo
razpisanega delovnega mesta, s šifro DM
240.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi internega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 703/06
Ob-30099/06
Na podlagi določb 33., 71. ter 73. člena
Statuta, Akta o sistemizaciji delovnih mest
ter sklepov generalne direktorice KC z dne
10. 10. 2006 in 16. 10. 2006, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovna mesta s posebnimi pooblastili:
– delovno mesto glavne medicinske
sestre SPS Ginekološka klinika (m/ž),
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega oddelka za ginekologijo, SPS Ginekološka klinika (m/ž),
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Centra za vojne veterane, SPS Interna klinika (m/ž).
Za glavno medicinsko sestro (m/ž) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v
roku 15 dni po objavi razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na
ovojnici naj navedejo, na katero delovno
mesto se prijavljajo.
O izboru bodo kandidati/-ke pisno obveščeni/-e v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi z izbranim/-o kandidatom/-ko.
Klinični center Ljubljana
Su 20/2006-7
Ob-30186/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – dve prosti delovni mesti 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, izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
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 izve-
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dencev 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 izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidatoma bosta delo opravljala na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba (za javni natečaj
– višji pravosodni 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.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 57/2006
Ob-30232/06
Svet zavoda Doma starejših občanov
Preddvor, Potoče 2, razpisuje delovno mesto
direktorja doma.
Kandidati/ke za direktorja-ico Doma morajo izpolnjevati poleg splošnih pogojev tudi
pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo).
Direktor-ica bo imenovan-a za obdobje
5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in vizijo svojega dela kandidati-ke pošljejo v
zaprtih kuvertah v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Dom starejših občanov Preddvor,
Potoče 2, 4205 Preddvor, z oznako »za razpis direktorja-ice«.
Kandidati-ke bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dom starejših občanov Preddvor
Su 10-02/2006-19
Ob-30240/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02-113/05) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, p.p. 639 objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno
mesto na delovno socialnem oddelku na
VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
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– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene
samo popolne vloge, s priloženimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 103-53/2006-6
Ob-30251/06
Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
1. inšpektor v Farmacevtski inšpekciji.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
ali ustrezne naravoslovne smeri z ustreznimi
dodatnimi znanji s področja dobrih praks;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit za inšpektorja.
Uradnik/-ca bo opravljal/-a naloge inšpektorja, in sicer:

Št.

110-111 / 27. 10. 2006 /

– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa,
– nudenje pravne in strokovne pomoči,
– ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za
izdelavo in promet z zdravili.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s poznavanjem področja zdravil in medicinskih pripomočkov (področja pristojnosti
farmacevtske inšpekcije).
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu inšpektor/-ica III. Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih inšpektor/-ica
III, inšpektor/-ica II in inšpektor/-ica I.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma fotokopijo
druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– potrdilo ali pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a
obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali pisno izjavo, da zoper njega/-o ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/-a
pisno izjavo iz prejšnjega odstavka, bo moral/-a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku, predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma
strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv. V primeru, da kandidat/-ka nima
opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, mora imeti opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka. Poleg navedenih mora
kandidat/-ka izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg
6, Ljubljana.
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Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Ministrstvo za zdravje, Agencija
RS za zdravila in medicinske pripomočke,
Mali trg 6, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp-arszmp.mz@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne
vloge. Dodatne informacije dobite na tel.
01/478-60-26. Kandidate/-ke bomo o izboru
obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje,
Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Ob-30328/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2, 62/06 in 68/06) minister za zdravje
na podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka 0131-45/2006/2 z dne 20. 10. 2006
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za zdravje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– znanje vodenja in upravljanja v javni
upravi;
– 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;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Uradnik bo opravljal naloge generalnega
sekretarja, in sicer:
– neposredna pomoč ministru pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na drugi stopnji,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– vodenje sekretariata.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
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– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo iz prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v
kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Generalni sekretar v Ministrstvu za
zdravje bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
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Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06-UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje
»strogo tajno«.
Na predlog ministra za zdravje bo izbranega kandidata za generalnega sekretarja
v Ministrstvu za zdravje imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na sedežu
organa v Ljubljani, Štefanova 5.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-50. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje

Druge objave
Št. 430-0011/2006
Ob-29859/06
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, 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. 12/3) in sklepa 28. seje Občinskega sveta Mežica, z dne 28. 9. 2006
objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet prodaje: stanovanje v več stanovanjskem objektu:
1. Garsonjera št. 1 v pritličju več stanovanjskega bloka na Leška cesta 3, 2392
Mežica, prodajna površina 27,65 m2, izhodiščna cena 3,050.000 SIT.
Izklicna cena je določena v skladu s
cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
sklepom občinskega sveta Občine Mežica.
Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa plača kupec.
II. Pogoji in pravila javnega razpisa
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,

– potrdilo o državljanstvu RS za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe,
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št.
01274-0100010050, sklic 00 430-11 znaša
10% od izklicne cene v tč.1 ter se uspelim
ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim
pa vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa
brez obresti.
4. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o
izbiri in plačati kupnino v enkratnem znesku
najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
5. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s cenitvijo stanovanja, sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilom davčnih dajatev na promet in drugih davščin, notarsko
overitvijo.
6. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok in naslov predložitve ponudbe
1. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za
nakup stanovanja«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 14. 11. 2006 do 10.
ure.
Odpiranje ponudb, ki ne bo javno bo ob
12. uri na sedežu občine.
IV. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na Občini Mežica, Trg
svobode 1, Mežica, pri Andreji Breznik.
Občina Mežica
Ob-29876/06
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid objavlja na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/01, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter Statuta Občine Kobarid
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Kobarid
1. Naročnik: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200, faks
05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si.
2. Predmet javne ponudbe:
Točka a.: Prodaja komunalno opremljenega stavbnega zemljišča v obrtni coni
Kobarid, ki je namenjeno opravljanju obrtno-proizvodnih dejavnosti na zemljišču s
parcelnimi številkami 367/1, 368, 377/11,
369/2, 369/1, 370/2, vse k.o. Kobarid.
Zemljišče se prodaja po modulih in sicer:
– modul št. 2a: 800 m²,
– modul št. 3a: 1.100 m²,
– modul št. 4a: 1.300 m².
Točka b.: Prodaja komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča v obrtni coni
Kobarid, ki je namenjeno opravljanju storitvenih dejavnosti na zemljišču s parcelno
številko 329/24, k.o. Kobarid v celoti, v izmeri ca. 6.000 m².

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Izhodiščna vrednost objekta:
Pod točko a.: Izklicna cena za nepremičnino znaša 10.500 SIT/m2.
Pod točko b.: Izklicna cena za nepremičnino znaša 7.500 SIT/m2.
V izklicni ceni ni zajet davek na dodano
vrednost v višini 20%. Davek na dodano
vrednost, stroške parcelacije, notarske overitve pogodbe, vključno s stroški zemljiško
knjižnega prepisa, nosi kupec.
4. Merila za izbiro:
Pod točko a.: Merilo za izbiro ponudnika
je najvišja cena.
Pod točko b.: Merilo za izbiro ponudnika
je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe
– Nakup po načelu videno-kupljeno;
– Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek, oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe (ki ne sme biti starejše
od 30 dni),
– za pravne osebe izjavo, da proti ponudniku ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave.
– Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kobarid, št.:
01246-01000150011 in so državljani Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic.
– Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni po
končanem izboru.
– Vsi ponudniki bodo pismeno obveščeni
v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
– Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
– Celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu
ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
6. Ponudba se bo štela za pravilno in
pravočasno, če bo prispela najkasneje do
20. 11. 2006 do 9. ure na razpisnih obrazcih
na naslov: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«.
Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu
varščine. Ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku, se bodo štele za neveljavne.
Odgovore bodo ponudniki prejeli v 8
dneh – t.j. do 28. 11. 2006.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o objektu, ki se
prodaja, na Občini Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200.
Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
V tajništvu Občine Kobarid je v času trajanja razpisa mogoč vpogled v načrt Obrtne
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cone z vrisanimi moduli, kakor tudi prevzem dokumentacije z osnutkom prodajne
pogodbe in obrazcem izjave o strinjanju s
pogoji.
Občina Kobarid
Ob-29878/06
Občina Braslovče, 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) in 16.
člena Statuta Občine Braslovče (Ur. l. RS,
št. 37/99, 55/00, 16/03), objavlja
javno ponudbo
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča na območju Male Braslovče v
Občini Braslovče
1. Lastnica nepremičnin: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Opis predmeta razpolaganja
Predmet razpolaganja so zemljišča za
gradnjo enostanovanjskih hiš, opredeljena
v Spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih
Braslovčah (Ur. l. RS, št. 109/05). Zemljišča ležijo na parcelnih št. 449/46, 449/49 in
449/50 (vložna št. 243 k.o. Male Braslovče),
ter parcelna št. 449/111 (vložna št. 449/111
k.o. Male Braslovče). Zemljišča so nezazidana in komunalno neopremljena.
Velikost zemljišč za gradnjo, po parcelaciji povzeti iz Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v
Malih Braslovčah je naslednja:
Št. parc.
po ZN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Površina
924
882
955
999
1.175
934
1.698
1.142
770

Vsa zemljišča so brez bremen.
Priključitev na javno komunalno in cestno infrastrukturo je zagotovljena pod pogoji, določenimi v veljavnem prostorskem
aktu in s strani upravljavcev le-te.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
ponudbe: javna ponudba
4. Izklicna cena
Izklicna cena znaša:
Št. parc.
po ZN

Vrednost
SIT/m2

Skupna
vrednost
parcele
(v SIT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.273
5.273
5.273
5.550
5.550
5.550
4.440
4.995
4.995

4,872.252
4,650.786
5,035.715
5,544.450
6,521.250
5,183.700
7,539.120
5,704.290
3,846.150
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Izklicna cena ne vključuje:
– DDV,
– sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
ki bodo opredeljeni v Odloku o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta weekend naselja ob Savinji v Malih
Braslovčah (ta bo predvidoma sprejet v januarju 2007),
– stroškov izgradnje priključkov na javno
komunalno in cestno infrastrukturo in stroškov priključitve objektov na omrežje,
– stroškov izvedbe pravnega posla
(stroški overitve pogodbe in notarskega
zapisa).
5. Pogoji za prijavo na razpis
Ponudniki vložijo ponudbe ali s priporočeno pošto ali osebno na naslov Občina
Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Popolna ponudba v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov
v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj – javna ponudba za zemljišča Male Braslovče.
Ponudbe morajo biti oddane v slovenskem
jeziku in v SIT. Upoštevane bodo vse polne
vloge, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje do 20. novembra do 14. ure.
Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom kavcije v višini 10% od
ponujene cene posamezne parcele na
transakcijski račun Občina Braslovče: št.
01351-0100004434
Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani
komisije in z njimi povezane osebe.
Po končanem postopku izbora se plačana kavcija, brez obresti, v roku 10 dni vrne
tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Uspelemu ponudniku pa
se plačana kavcija všteje v ceno.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši ponudnik mora
pogodbo podpisati najkasneje v 30 dneh od
datuma, določenega za oddajo ponudb. Plačilo razlike kupnine (kupnina zmanjšana za
plačano kavcijo) je v (8) osmih dneh po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Občina
Braslovče št. 01351-0100004434.
Če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima lastnica pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev. V tem primeru
se izbranemu ponudniku varščina ne vrne.
Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičninah se opravi po plačilu
celotne kupnine. Stroški tega prenosa so
stroški prodajalca.
7. Drugi pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajo po načelu videno-kupljeno. Nepremičnine se prodajo v
stanju, v katerem se nahajajo.
Ponudbe se lahko nanašajo na nakup
ene, več parcel ali vseh parcel kot celote.
Ponudnik mora v ponudbi prikazati ponudbene cene za vsako parcelo posebej.
8. Pogoji sodelovanja v postopku prodaje zemljišč
Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno
priložiti:
a) podatke o ponudniku:
– naziv (za podjetja in družbe)/ime in priimek (za fizične osebe),
– naslov/sedež,
– identifikacijsko številko za DDV/davčno
številko,
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– matično številko (za podjetja in
družbe),
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo (ime in priimek, telefon, telefax,
e-mail),
– številko transakcijskega računa ter
naziv in naziv banke za vračilo vplačane
varščine,
b) navedbo parcelnih številk, za katere je
podana ponudba,
c) ponujeno cena za v SIT/m2, ki ne more
biti nižja od izklicne cene,
d) dokazilo o plačani varščini,
e) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
f) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
g) fotokopijo izpiska iz sodnega registra,
oziroma izpisa iz poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki ne sme biti starejše od treh
mesecev od datuma ponudbe,
h) fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) za fizične osebe.
9. Odpiranje ponudb: pravočasno prispele ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila
komisija Občine Braslovče za prodajo nepremičnin, imenovana s strani župana Občine Braslovče. Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Občine Braslovče, Braslovče
22, Braslovče, dne 21. novembra 2006 ob
15. uri.
10. Izbor ponudnika
Komisija bo izbirala le med ponudniki, ki
bodo dali popolne vloge.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala naslednje kriterije:
– ponujena kupnina za posamezno parcelo,
– število parcel, ki jih je ponudnik pripravljen kupiti.
Kriteriji za oceno ponudb so podani v
razpisni dokumentaciji.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
z najvišjim seštevkom zbranih točk. Ocenjevanje ponudb se izvede samo v primeru večjega povpraševanja oziroma interesa več
ponudnikov po nakupu istih parcel.
Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika ter obvestil ponudnike o izboru najkasneje v roku 10 dni od
datuma oddaje ponudb.
11. Drugo
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo s katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega
razpisa. Občina Braslovče si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pogodbe o prodaji nepremičnin, ki so predmet tega razpisa, kadarkoli ustavi, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti.
V primeru, da se na razpis javi le en
ponudnik, lahko Občina Braslovče sklene z
njim pogodbo pod pogojem, da je ponudnik
ponudil kupnino vsaj za 5 parcel v vrednosti
njihove izklicne cene.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Braslovče
ali jo zahtevajo po e-pošti na naslov: obcina@braslovce.si.
Informacije o javnem zbiranju ponudb
lahko ponudniki dobijo na Občini Braslovče
vsak delovni dan med 8. uro in 14. uro od
dneva objave ponudbe do 17. novembra
2006.
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Kontaktna
oseba
je
Milan Šoštarič in Verica Kamin, tel.
03/703-84-00, telefaks 03/703-84-10,
E-mail: milan.sostaric@braslovce.si in obcina@braslovce.si.
Občina Braslovče
Ob-29893/06
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02)
in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovno stanovanjske
stavbe
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.
2. Predmet prodaje je poslovno stanovanjska stavba Grajski trg 31 v Vitanju, na
parceli velikosti 849 m2. Stavba je tipična
trška hiša, v osnovi izgrajena v letu 1801,
nadaljnjih letih je bila delno obnovljena, dozidana in prezidana. Na objektu je potrebna takojšnja sanacija. Izhodiščna cena pri
javnem zbiranju ponudb je 6,525.000 SIT.
Poudarek pri prodaji bo podan na presoji ponujenih programov sanacije objekta s predvideno prihodnjo namembnostjo objekta in
na terminskem planu izvedbe. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne vrednosti,
– program in terminski plan sanacije z
opisom prihodnje namembnosti objekta,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev (kupci so lahko
fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije),
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o vplačanih davkih in prispevkih za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo vplačati
kavcijo v višini 250.000 SIT na račun Občine Vitanje št. 01337-0100003568 pri Banki
Slovenije z navedbo »Plačilo kavcije za poslovno stanovanjsko stavbo«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede,
6. 11. 2006 do 11. ure na naslov: Občina
Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, z oznako: Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – poslovno stanovanjska stavba.
7. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
v sredo, 6. 11. 2006, ob 12. uri v sejni sobi
Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena (90%), ponujen
program sanacije, terminski plan in prihodnja namembnost objekta (skupaj 10%).
Najnižji znesek višanja v oddani ponudbi je

100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti,
ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve dveh ali več enakih ponudb, se izvede
ustna licitacija – najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od
odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ob njenem podpisu
plačati manipulativne stroške 70.000 SIT
(vključen DDV). V manipulativne stroške so
med drugim zajeti stroški sklenitve prodajne
pogodbe, vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo in vse s tem povezane sodne takse.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: kupnino
mora kupec plačati na TR Občine Vitanje v
roku 10 dni po podpisu pogodbe. Vse davščine plača kupec.
11. Plačilo celotne kupnine za nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo v roku ne izvede, se kavcija zadrži,
pogodba pa razdre. Kolikor kupec zamuja s
plačilom, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti.
12. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: občina si pridržuje pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne sklene prodajne pogodbe. O tem posreduje občina kupcem odločitev v roku 8 dni po opravljenem
javnem odpiranju ponudb in jim v roku 10
dni od dneva odpiranja ponudb vrne kavcijo
brez obresti.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, je izključena: na
podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Vitanje s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 03/757-43-50 (kontaktna oseba: Srečko
Fijavž); ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Vitanje
Ob-29901/06
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe so tri samostojne stanovanjske enote, in sicer:
a) enota 1: zasedeno dvosobno stanovanje št. C2 v drugem nadstropju in mansardi
Poslovno stanovanjskega objekta Pr' Matic
v Žireh, Loška cesta 1, v izmeri 94,75 m2, ki
se nahaja na parceli št. 376/9 k.o. Dobračeva, vpisana v ZK vl. št. 164;
b) enota 2: zasedeno enosobno stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjskega objekta
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v Žireh, Triglavska ulica 12, v izmeri 69 m2
(zajeta je skupna površina stanovanjskih
prostorov in shrambe v kleti), ki se nahaja
na parceli št. 327/3 k.o. Dobračeva, vpisana
v ZK vl. št. 1246;
c) enota 3: zasedeno dvosobno stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjskega objekta v
Žireh, Jezerska ulica 16, v izmeri 59,94 m2
(zajeta je skupna površina stanovanjskih
prostorov in shrambe v kleti), ki se nahaja
na parceli št. *609 k.o. Dobračeva, vpisana
v ZK vl. št. 1284.
2. Izklicna cena znaša:
a) za enoto 1: 18,900.000 SIT (78.868,30 €
– preračunano po centralnem paritetnem tečaju – 1 EUR = 239,640 SIT). Določena je
na podlagi izvedenskega poročila, ki ga je
pripravil cenilec Boris Rajkovič, inž. gr., stalni sodno zapriseženi cenilec in izvedenec
gradbene stroke;
b) za enoto 2: 12,500.000 SIT (52.161,58 €
– preračunano po centralnem paritetnem tečaju – 1 EUR = 239,640 SIT). Določena je
na podlagi izvedenskega poročila, ki ga je
pripravil cenilec Boris Rajkovič, inž. gr., stalni sodno zapriseženi cenilec in izvedenec
gradbene stroke;
c) za enoto 3: 10,200.000 SIT (42.563,85 €
– preračunano po centralnem paritetnem tečaju – 1 EUR = 239,640 SIT). Določena je
na podlagi izvedenskega poročila, ki ga je
pripravil cenilec Boris Rajkovič, inž. gr., stalni sodno zapriseženi cenilec in izvedenec
gradbene stroke.
3. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, s pripisom: »Javna ponudba – prodaja
stanovanja enota _____ – ne odpiraj!«, pri
tem je potrebno vpisati ustrezno številko
stanovanjske enote, na katero se nanaša
ponudba.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS.
Ponudba je pravočasna, če je oddana s priporočeno pošiljko na pošti zadnji dan roka.
5. Ponudniki morajo pred potekom
roka za oddajo ponudb položiti kavcijo v
višini 10% izklicne cene. Kavcijo je potrebno nakazati na račun Občine Žiri št.
01347-0100007346. Ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo uspeli, bo kavcija vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po preteku roka
za zbiranje ponudb, uspelemu ponudniku pa
bo vračunana v kupnino.
6. Edini kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
O najugodnejšem ponudniku bo odločala
Komisija Občine Žiri za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke: ime in priimek oziroma naziv, naslov, davčno številko, EMŠO
oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– dokazilo o plačani varščini ter številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo kavcije,
– ponujeno ceno.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
9. Za predmetno stanovanje je sklenjena
veljavna najemna pogodba. V skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
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12/03 in 77/03) imajo osebe, ki uporabljajo
stanovanje, pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
10. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 30
dni od poteka roka za predložitev ponudb.
Uspeli ponudnik mora plačati kupnino v
roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v
postavljenem roku, se šteje, da je od pogodbe odstopil, kavcija pa zapade v korist
Občine Žiri.
11. Občina Žiri si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov.
12. Stroške overitve pogodbe pri notarju,
davka na promet z nepremičninami in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.
13. Javno odpiranje ponudb bo 6. 11.
2006, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Žiri,
Loška cesta 1, Žiri.
14. Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik
od 8. do 15. ure pri Občini Žiri. Kontaktna
oseba je Andrej Poljanšek (04/50-50-712 ali
041/589-860). Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na ta naslov.
Občina Žiri
Ob-30062/06
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93 s spr. in dop.), Zakona
o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s
sprem. in dop.), Uredbe o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Ur. l. RS, št.
123/03), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 (MUV, št. 31/05 in
10/06) in Posamičnega programa prodaje
občinskega finančnega premoženja – naložbe v družbo Deželna banka Slovenije
d.d. sprejetega na 37. seji Mestnega sveta
Mestne občine Maribor, dne 24. 4. 2006,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 47.050 navadnih
delnic (v paketu) oziroma 2,05% delež družbe Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9,1000 Ljubljana.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o držav
ljanstvu,
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– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni vplačati varščino v višini 30,000.000
SIT, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup delnic Deželne banke
Slovenije d.d.«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena, pri čemer si prodajalec z
namenom dosega najvišje ponudbene cene,
dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji delnic družbe Deželna banka Slovenije d.d. s ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek, na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla, ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup delnic Deželne banke Slovenije d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje
do 7. 11. 2006 do 12. ure. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
7. 11. 2006 ob 13. uri, na naslovu: Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, soba 205.
12. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic oziroma deleža družbe Deželna banka Slovenije d.d., najkasneje
v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V
primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži.
15. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
16. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu v Oddelku za finance pri Francu
Štelcerju, tel. 02/22-01-262; e-pošta:
franc.stelcer@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-30072/06
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Pivka, št.: 03201-23/2005, z dne 21. 9.
2005 objavlja
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javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju
prodajalec).
2. Predmet prodaje:

ustna licitacija – najnižji znesek višanja je
100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik bo tisti,
ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer imajo
osebe, ki uporablja stanovanje pod enakimi
pogoji, predkupno pravico.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od

Lokacija

Številka stanovanja

Snežniška cesta 3, Pivka

št. 5/I (126,33 m2)

Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno
pogodbo za določen čas. Na podlagi 107.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03) sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.
Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na
stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Oseba, ki uporablja stanovanje oziroma
ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo,
ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) pod enakimi pogoji, predkupno pravico.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika;
– navedbo naslova objekta in številko stanovanja za katerega se ponudnik zanima;
– navedbo, da odkupi stanovanje po ponudbeni ceni;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (osebna izkaznica ali fotokopija potrdila o državljanstvu za
fizične osebe / izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev, ipd.)
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati pri javni ponudbi morajo vplačati
kavcijo, v višini 1,001.700 SIT. Kavcijo se
nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10
dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v
vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 13. 11. 2006 do 9.30, na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z
oznako: »Javna ponudba za odkup stanovanja – Ne odpiraj«!.
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
13. 11. 2006 ob 13. uri v prostorih Občine
Pivka. V primeru dveh ali več pravilnih ponudb bo ustna licitacija v torek, dne 21. 11.
2006 ob 14. uri v sejni sobi Občine Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka.
8. Merilo za izbor je oddana ponudba
za odkup stanovanja. V primeru pridobitve
dveh ali več pravilnih ponudb, bo izvedena
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Ponudbena cena stanovanja
10,017.000 SIT

odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v
8 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno
kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo)
na zakladniški podračun Občine Pivka, št.:
01291-0100016298 pri Banki Slovenije, vendar najkasneje v 8 dneh po izstavitvi računa.
11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača
kupnine v navedenem roku, se pogodba
razdre, kavcija pa se zadrži.
12. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Na podlagi 3.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta Občine Pivka,
št.: 03201-23/2005, z dne 21. 9. 2005, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Pivka, s soglasjem župana, postopek
prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve pravnega posla, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku, v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javne ponudbe in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec).
Občina Pivka
Ob-29902/06
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, po sklepu Nadzornega sveta
Sklada z dne 3. 10. 2006, na podlagi 23. in
26. b člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja (Ur. l. RS, št. 44/06 – ZNSVSUPB1, dalje: ZNSVS), 148. in 160. člena
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS 63/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06- ZEN; dalje: SZ-1)
in 14. člena Splošnih pogojev poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, 119/00 in
28/01) objavlja
javni poziv
za dodelitev subvencij mladim družinam
za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja za leto 2006

I. Splošne določbe
1. Namen poziva
Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju Sklad) je dodelitev letnih subvencij upravičenim prosilcem
– mladim družinam kot spodbuda za prvo
reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom ali gradnjo za bivanje primernih nepremičnin, pri čemer se primernost ugotavlja
glede na veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji.
2. Obseg razpoložljivih sredstev
– obseg razpoložljivih sredstev za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo
reševanje stanovanjskega vprašanja v letu
2006 znaša 113,400.000 SIT,
– vir razpoložljivih sredstev za dodelitev
subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v letu 2006
predstavljajo proračunska sredstva, ki bodo
prenesena s strani Ministrstva za okolje in
prostor na Sklad skladno z določbami Pogodbe o zagotovitvi sredstev za subvencije mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja v letu 2006, št.
32024-1/06-2, z dne 11. 10. 2006,
– javni poziv je odprt do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bodo
vsa razpoložljiva sredstva za leto 2006
odobrena pred 23. 11. 2006, bo Sklad
objavil predčasno zaprtje javnega poziva v Uradnem listu RS in na spletni strani Sklada www.stanovanjskisklad-rs.si ali
www.ssrs.si.
3. Upravičenci do subvencij
Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo
državljani Republike Slovenije in državljani
držav članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, skladno s 160. členom SZ-1, ki na
dan uveljavitve Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. l. RS, št. 14/06,
ZNSVS-A), to je 1. marca 2006 ali kasneje
v letu 2006, vse do objave tega javnega
poziva v Uradnem listu RS, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo status mlade družine,
– imajo sklenjeno prodajno pogodbo za
nakup stanovanja ali izdano pravnomočno
gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne
stanovanjske hiše in
– v kateri dohodek na družinskega člana
ne presega polovice povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Opredelitev temeljnih pojmov za potrebe
tega poziva:
Definicija mlade družine
– Mlada družina je družina z enim ali več
otroki, pri čemer vsaj en otrok v času sklenitve prodajne pogodbe ali izdaje gradbenega
dovoljenja še ni šoloobvezen.
– Mlado družino po ZNSVS sestavljajo
prosilec za subvencijo ter njegov zakonec
oziroma oseba, s katero prosilec živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni
otroci oziroma posvojenci.
Status mlade družine – predšolski otrok
– Za potrebe izvedbe javnega poziva
2006 se status mlade družine ugotavlja na
dan objave javnega poziva v Uradnem listu
RS, pri čemer vsaj en otrok ta dan še ne
sme biti šoloobvezen.
– Enostarševske družine veljajo za mlade družine ob izpolnjevanju preostalih pogojev tega poziva.
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Definicija predšolski otrok
– Za otroka, ki še ni šoloobvezen, se šteje otrok rojen po (vključno) 1. 1. 2001.
4. Višina subvencije
Subvencija pripada mladi družini, če njeni dohodki ne presegajo polovice povprečne
plače v Republiki Sloveniji v letu 2005 na
družinskega člana (določbe 26. c člena v
povezavi z določbami 26. a člena ZNSVS).
Povprečna bruto mesečna plača za leto
2005 znaša 277.279 SIT, kar preračunano
po tečaju zamenjave 239,640 SIT za 1 EUR
predstavlja bruto 1.157,06 EUR.
Skladno z določili 26. c člena ZNSVS
znaša subvencija za leto 2006 na družinskega člana 160 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izračuna subvencije.
Upravičenost do subvencije ugotavlja
pred izplačilom vsakoletne subvencije Sklad
s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba
na Ministrstvo za okolje in prostor skladno s
poukom o pravnem sredstvu navedenim v
sklepu.
II. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij
1. Osnovni pogoji
Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike
Slovenije in Evropske unije. Sklad se za
ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem
postopku ob obravnavi vlog opira predvsem
na določila 26.a do 26.c člena ZNSVS ter na
zgoraj navedeno.
Sklad si ob tem pridržuje pravico, da:
– za ugotovitev upravičenosti posamične
vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila, s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže
zatrjevano dejansko in pravno stanje izpolnjevanja pogojev ob oddaji vloge,
– pri ugotavljanju upravičenosti vlog na
splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb
ZNSVS in druge zakonodaje pristojne organe v Republiki Sloveniji.
2. Obvezne priloge
Prosilci morajo ob oddaji vloge priložiti
naslednje obvezne priloge:
– overjeno kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta (ne za rušenje) – ki mora
biti izdano in pravnomočno po uveljavitvi
zakona ZNSVS, torej po 1. 3. 2006 ali
– overjeno kopijo (kupo)prodajne pogodbe, s katero se prvič rešuje stanovanjsko
vprašanje te mlade družine – upoštevane le
pogodbe, sklenjene po 1. 3. 2006 (plačan
davek, podpisana, overovitev). V primeru
dodatkov k pogodbi se datum sklenitve ugotavlja po osnovni oziroma glavni pogodbi,
– overjene kopije odločb o odmeri dohodnine za leto 2005 za vse polnoletne člane
mlade družine, navedene v vlogi in
– izjavo staršev kot zakonitih zastopnikov nepolnoletnih otrok, da otroci, navedeni
v vlogi, niso lastniki ali solastniki nepremičnin v Republiki Sloveniji oziroma v drugih
članicah Evropske unije.
Opozorilo:
– Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti
zgoraj navedenih dokumentov upošteval
prvenstveno namen dodelitve subvencije in
skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1.
– Prodajna pogodba ali pravnomočno
gradbeno dovoljenje se morata glasiti na
prosilca oziroma enega od staršev mlade
družine.
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3. Način ugotavljanja upravičenosti
1. Ugotavljanje števila družinskih članov
– Število družinskih članov se ugotavlja
za leto 2006 na dan objave tega poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije.
– Na datum iz prejšnjega odstavka se
še nerojeni ali nepravnomočno posvojeni
otroci za potrebe tega poziva ne štejejo za
družinskega člana.
2. Ugotavljanje »prvega reševanja« stanovanjskega problema
– Izjava polnoletnih članov mlade družine, da prvič kot mlada družina skupno
rešujejo stanovanjski problem oziroma, da
nimajo zadovoljivo in v skladu z določili SZ-1
ter podzakonskih predpisov rešenega tega
vprašanja.
– Navedba morebitnega lastništva nepremičnin za vse polnoletne člane mlade
družine z izjavo, da drugih nepremičnin kot
dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne posedujejo.
– Navedba in dokazilo dejstva, da nepremičnina, v kateri trenutno stalno bivajo člani
mlade družine, ni v lasti članov te mlade
družine (npr. najemna pogodba, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, gradbeno
dovoljenje, zemljiškoknjižni izpisek – ki ne
sme biti starejši od 30 dni ob vložitvi vloge).
3. Posebna opozorila
– Na poziv se lahko prijavi tudi mlada
družina, v kateri ima npr. eden od otrok
– sicer vzdrževani član mlade družine, že
rešeno stanovanjsko vprašanje. V tem primeru zanj ne sme biti zahtevana subvencija.
Izjema ne velja za zakonce ali izvenzakonske partnerje.
– Enostarševske mlade družine morajo
izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo kot take.
– Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev
iz prejšnjih alinej zneske nakazanih oziroma
izplačanih subvencij izterjal z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
– Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti
zgoraj navedenih dokumentov upošteval
prvenstveno namen dodelitve subvencije
in skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1 ter vložitev
vloge zaradi zagotovitve primernega stanovanja mladi družini.
4. Obravnava vlog
V primeru, da vloga ne bo popolna, bo
prosilec pisno pozvan za dopolnitev vloge.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže.
Vloge, ki bodo prispele po 23. 11. 2006
ali po odobritvi vseh razpisanih sredstev (po
objavi zaprtja poziva) se kot prepozne s
sklepom zavržejo.
Posebno opozorilo!
Vloga ali njen popravek oziroma dopolnitev, ki ne izpolnjuje vseh pogojev iz tega
poziva ter ne bo oddana kot priporočena
pošiljka, bo kot neustrezna s sklepom zavrnjena.
Sklad bo obravnaval vse prejete popolne
vloge po uri in datumu oddaje priporočene
pošiljke, v primerih iz prvega odstavka te
točke pa po uri in datumu oddaje popravka
oziroma dopolnitve predhodno oddane, vendar še nepopolne vloge. Zaradi navedenega
vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve
vloge zagotovite s strani poštnega urada na
vaši pošiljki navedbo ure in datuma oddaje
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te pošiljke, saj bo Sklad v primeru, da to iz
prejete pošiljke ne bo nedvoumno in jasno
razvidno štel, da je vloga prispela kot zadnja
v dnevu dospetja. Za vse pošiljke oddane
izven Republike Slovenije morajo prosilci
poslati na faks Sklada številka 01/47-10-503
kopijo potrdila o oddaji pošiljke na pošto, iz
katere sta razvidna ura in datum oddaje priporočene pošiljke ter kopijo celotne vsebine
poslane pošiljke.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena, bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije. Sklad bo odobrene zneske subvencij po
pravnomočnosti sklepa o dodelitvi subvencij
in prejetju finančnih sredstev skladno z določbami 2. in 3. člena Pogodbe o zagotovitvi
sredstev za subvencije mladim družinam za
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
v letu 2006, št. 32024-1/06-2, z dne 11. 10.
2006, nakazal na osebni račun prosilca, naveden v posamezni vlogi.
III. Navodila za oddajo vloge
Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu. Vloga
mora biti v celoti izpolnjena čitljivo in podpisana s strani vseh, prosilca in vseh ostalih
polnoletnih članov mlade družine ter dopolnjena z zahtevanimi prilogami.
Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v
kateri so navedeni vsi člani mlade družine,
ki jih ob vlogi uveljavlja. V primeru, da bo
Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno,
da so v njej navedene osebe, ki so vlogo
že oddale, bo dodatno preučil upravičenost
uveljavljanja posameznega družinskega člana v posameznih vlogah.
Obrazec vloge zainteresirani prosilci
brezplačno dobijo na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v Ljubljani, na Poljanski cesti
31, v času uradnih ur oziroma ga natisnejo s spletne strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si
pod rubriko Subvencije mladim družinam.
Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno
vlogo oddajo izključno od dne 3. 11. 2006
do skupne porabe sredstev v razpisanem
obsegu oziroma do vključno 23. 11. 2006 s
priporočeno pošiljko na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za subvencijo
– 2006«.
Posebno opozorilo!
Vloge, ki bodo oddane pred rokom za
oddajo, ne bodo sprejete in odprte ter bodo
vrnjene naslovniku.
Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane ter
bodo s sklepom zavržene kot nepravilne in
nepopolne.
IV. Pomembna opozorila
Šteje se, da:
– so prosilec oziroma vsi polnoletni člani
mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv,
seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo
iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega
poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo;
– so zainteresirani prosilci, ki so oddali
vlogo na način, določen v III. točki tega poziva, z oddajo vloge podali pisno izjavo, da
so seznanjeni z vsebino poziva in vsebino
vseh listin, ki so priloge tega poziva, da
se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti
sprejemajo;
– se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem

Stran

8504 /

Št.

110-111 / 27. 10. 2006

tega poziva v skladu z zakonodajo o varstvu
osebnih podatkov;
– prosilci izjavljajo, da so vse informacije
navedene v vlogi in v priloženih dokumentih
resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta – izvirnika;
– se prosilci zavedajo in izjavljajo, da
so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje
neresničnih podatkov v predloženi vlogi po
pravu Republike Slovenije kaznivo dejanje;
– bodo prosilci Sklad sprotno – pisno s
priporočeno pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v vlogi in priloženi dokumentaciji.
Sklad si pridržuje pravico, da:
– v primeru, da pride do spremembe zakonodaje, ki bi vplivala na vsebino poziva ali
njegovih aktov poslovanja, začasno ustavi
izvajanje tega poziva ter sprejme njegove
spremembe in dopolnitve ter jih objavi na
spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si ali
www.ssrs.si.
V. Druge določbe
Nadzorni svet Sklada lahko po objavi
tega poziva sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni
oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Sklad objavi na enak način kot ta
poziv ter se uporabljajo od dneva njihovega
sprejema.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-11/2006-2
Ob-29812/06
Iz evidence o hrambi statutov sindikatov,
vodeno pri Upravni enoti Celje, se izbrišejo
»pravila Sindikata delavcev zaposlenih v
KS Občine Celje«, ki so bila sprejeta v
hrambo dne 26. 5. 1993, pod zap. št. 42.
Z dnem pravnomočnosti te odločbe preneha veljati odločba Upravne enote Celje,
št. 02801-042/93 z dne 26. 5. 1993.
Št. 101-13/2006-1
Ob-29814/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so pod
zaporedno številko 228 vpisana pravila sindikata z imenom »Sindikat delavcev Upravne enote Celje«, s sedežem Trg celjskih
knezov 9, Celje, se z dne 14. 9. 2006 vpiše
sprememba imena in sedeža sindikata ter
sprememba pravil sindikata.
2. Novo ime sindikata: Sindikat Upravne enote Celje.
Skrajšano ime sindikata: Sindikat UE
Celje.
3. Nov sedež sindikata je na lokaciji: Ljubljanska cesta 1, Celje.
4. Davčna
številka
sindikata
je
29099803.
5. Matična
številka
sindikata
je
1229273.
6. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Upravne enote Celje, št. 02801-21/04 z dne 27. 12. 2004.
Št. 101-15/2006-2
Ob-29816/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so pod zaporedno številko 95 vpisana pravila sindika-
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ta z imenom »Sindikat zavoda Dijaški dom
Celje«, s sedežem Ljubljanska 21, Celje, se
z dne 25. 9. 2006 vpiše sprememba imena
sindikata ter sprememba pravil sindikata.
2. Novo ime sindikata: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Dijaški dom Celje.
Skrajšano ime sindikata: SVIZ Dijaški
dom Celje.
3. Davčna
številka
sindikata
je
47526807.
4. Matična
številka
sindikata
je
5200881.
5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Upravne enote Celje, št. 02801-095/93 z dne 3. 11. 1993.
6. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-5/2006-2
Ob-29820/06
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Krško pod zap. št. 43, z
matično številko 5983223000, kjer je vpisan
Sindikat glasbene šole Krško, Dalmatinova 6, Krško, se vpiše novo ime sindikata,
in sicer: »Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Glasbene
šole Krško« in novi sedež sindikata Kolodvorska ulica 2, Krško.
Št. 101-4/2006-3 (0404)
Ob-29823/06
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve z dnem 16. 10. 2006 sprejme v hrambo Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture – SVIZ Sindikat Osnovne šole Turnišče in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov pod št. 59 z imenom:
SVIZ Sindikat Osnovne šole Turnišče, s
sedežem v Turnišču, Prešernova 2, 9224
Turnišče.
Št. 101-18/2006-3
Ob-29828/06
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo Pravila Sindikalne podružnice SKEI NOVEM car interior design, Ložnica 53/a,
Žalec, vpisana v evidenco pod zap. št. 82,
dne 16. 10. 2006, z nazivom: Pravila o organiziranju in delovanju Sindikalne podružnice
SKEI NOVEM car interior design, d.o.o.
Št. 101-18/2006-3
Ob-30029/06
Temeljni akt – Pravila Sindikata azbestno poklicnih obolenj Slovenske železnice – Centralne delavnice Ljubljana, s
skrajšanim imenom SAPO SŽ-CD Ljubljana, Zaloška cesta 217, Ljubljana, se z
dnem 22. 9. 2006 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 147.
Št. 101-14/2006-2
Ob-30030/06
Pravila sindikata Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Osnovna
šola Gustav Šilih, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
z dne 2. 6. 1993, pod zaporedno številko
119, so bila spremenjena in sprejeta na konferenci sindikata dne 6. 10. 2006 in odslej
nosijo naziv: Pravila delovanja sindikalne
organizacije SVIZ na OŠ Gustava Šiliha
Maribor, ko je bilo spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Sindikat zavoda Osnovne šole
Gustava Šiliha, skrajšano: SVIZ OŠ Gustava Šiliha, s sedežem sindikata v Mariboru,
Majcigerjeva ulica 31.

Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 14, z dne 16. 10. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-8/2006-37501
Ob-30233/06
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije – Osnovne šole Trzin,
s sedežem v Trzinu, Mengeška 7/B, ki se
hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko 3/00, so bila spremenjena
in sprejeta na zboru sindikata dne 27. 6.
2006 in imajo nov naziv: Pravila sindikata
zavoda SVIZ.
Sindikat spreminja svoje ime in kratico
tako, da glasita: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Trzin. SVIZ – OŠ Trzin.
Spremembi sta vpisani v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Domžale
pod zaporedno številko 101-8/2006.

Objave
gospodarskih družb
Ob-28691/06
Uprava družbe LIV Nepremičnine nepremičnine in finančne naložbe d.d., 6230
Postojna, Industrijska c. 2, v skladu s 629.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), obvešča delničarje, upnike in svet
delavcev o nameravani delitvi družbe po
postopku oddelitve z ustanovitvijo novih
družb.
Uprava družbe LIV Nepremičnine d.d.
je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila Delitveni načrt
prenosne družbe LIV Nepremičnine d.d., ki
ga je pred tem pregledal nadzorni svet te
družbe.
Delničarjem družbe LIV Nepremičnine
d.d. je na sedežu družbe v Postojni, Industrijska c. 2, omogočen pregled listin: delitveni načrt, letna poročila prenosne družbe
za zadnja tri poslovna leta, zaključno poročilo prenosne družbe, poročila uprave o
delitvi, poročila o reviziji delitve in poročila
nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
LIV Nepremičnine d.d., uprava družbe
Ob-29887/06
Direktor družbe ALRA, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Panonska ulica 23, 9250 Gornja Radgona, (v nadaljevanju: ALRA d.o.o.)
na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
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1. Dne 24. 10. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota,
predložen Oddelitveni načrt družbe ALRA
d.o.o.
2. Na sedežu družbe ALRA d.o.o., Panonska ulica 23, 9250 Gornja Radgona, bo
od objave tega obvestila en mesec v času
od 8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni
načrt družbe ALRA d.o.o. ter Zaključno poročilo družbe ALRA d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
ALRA d.o.o.
direktor
Vitomir Lazar
Ob-29888/06
Direktor družbe PRINSIS močnostna
elektronika-proizvodnja, razvoj, inženiring
d.o.o. Ljubljana, Peske 15, 1236 Trzin (v
nadaljevanju: PRINSIS d.o.o.) na podlagi
629. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja obvestilo:
1. Dne 20. 10. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9 predložen Oddelitveni načrt
družbe PRINSIS d.o.o.
2. Na sedežu družbe PRINSIS d.o.o.,
Peske 15, 1236 Trzin, bo od objave tega
obvestila en mesec v času od 8. do 12. ure
na vpogled Oddelitveni načrt družbe PRINSIS d.o.o. ter Zaključno poročilo družbe
PRINSIS d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
PRINSIS d.o.o.
direktor
Marino Peruško
Ob-29889/06
Direktorica družbe PAN-JAN pro
izvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Obrtniška ulica št. 33, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: PAN-JAN d.o.o.) na podlagi 629.
člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 23. 10. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Novem mestu,
Jerebova 2, 8000 Novo mesto, predložen
Oddelitveni načrt družbe PAN-JAN d.o.o.
2. Na sedežu družbe PAN-JAN d.o.o.,
Obrtniška ulica št. 33, 8210 Trebnje, bo od
objave tega obvestila en mesec v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe PAN-JAN d.o.o. ter Zaključno poročilo družbe PAN-JAN d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
PAN-JAN d.o.o.
direktorica
Jelka Šalehar
Ob-30063/06
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepov Vlade Republike
Slovenije z dne 7. 9. 2006 v svojstvu skupščine družbe D.S.U., družbe za svetovanje
in upravljanje, d.o.o., objavljamo v postopku
redne (prostovoljne) likvidacije nad družbo
D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje,
d.o.o., – v likvidaciji, Dunajska 160, 1001
Ljubljana

Št.

110-111 / 27. 10. 2006 /

poziv upnikom
Dne 17. oktobra 2006 je Okrožno sodišče v Ljubljani pri vložku 1/34946/00, matična številka 1646877, vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo D.S.U., družba za
svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska
160, 1001 Ljubljana.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju mag. Urošu Rožiču na naslov družbe D.S.U., d.o.o. – v likvidaciji, Dunajska 160, 1001 Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Mag. Uroš Rožič
likvidacijski upravitelj
Ob-30176/06
Uprava družbe Induplati, Industrija platnenih izdelkov, d.d., 1230 Domžale Kamniška c. 24, Zgornje Jarše, v skladu s
629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča delničarje, upnike in
svet delavcev o nameravani delitvi družbe
po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove
družbe.
Uprava družbe Induplati, d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila Delitveni načrt prenosne
družbe Induplati, d.d., ki ga je pred tem
pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe Induplati, d.d. je na
sedežu družbe Kamniška c. 24, Zgornje
Jarše, omogočen pregled listin: delitvenega
načrta, letnega poročila prenosne družbe
za zadnja tri poslovna leta, zaključnega poročila prenosne družbe, poročila uprave o
delitvi, poročila o reviziji delitve in poročila
nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Induplati, d.d.
direktor
Aleksander Jereb
Ob-30188/06
V skladu s prvim odstavkom 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek) družba Zlatorog podjetje za upravljanje
in financiranje d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000
Maribor, objavlja obvestilo o predložitvi pogodbe o pripojitvi registrskemu organu.
Dne 26. 10. 2006 je družba Zlatorog
podjetje za upravljanje in financiranje d.d.,
Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, matična številka: 5042623, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod
vložno številko: 10037200, predložila pogodbo o pripojitvi (na podlagi katere se bo
družba Zlatorog podjetje za upravljanje in
financiranje d.d., pripojila k družbi Medaljon
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upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, matična številka: 5850835, vpisana v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, pod vložno
številko: 10970800) registrskemu sodišču
– Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica
14, Maribor.
Delničarje opozarjamo, da lahko na poslovnem naslovu (sedežu) vsake družbe, ki
je udeležena pri pripojitvi (Medaljon upravljanje drugih družb d.d. in Zlatorog podjetje
za upravljanje in financiranje d.d.) pregledujejo listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, in sicer:
1. pogodbo o pripojitvi;
2. letna poročila obeh družb udeleženih
pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta;
3. zaključno poročilo prevzete družbe
(Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d.);
4. vmesni bilanci stanja obeh družb udeleženih pri pripojitvi;
5. poročilo poslovodstev družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi;
6. poročilo o reviziji pripojitve; in
7. poročili nadzornih svetov družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Delničarje prav tako opozarjamo, da bo
v skladu s četrtim odstavkom 586. člena
ZGD-1 vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis zgoraj navedenih listin.
Zlatorog podjetje za upravljanje
in financiranje d.d.
Peter Zorič
direktor
Ob-30190/06
V skladu s prvim odstavkom 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek) družba Medaljon upravljanje drugih
družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor, objavlja obvestilo o predložitvi pogodbe o pripojitvi registrskemu organu.
Dne 26. 10. 2006 je družba Medaljon
upravljanje drugih družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, matična številka: 5850835, vpisana v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, pod vložno
številko: 10970800, predložila pogodbo o
pripojitvi (na podlagi katere se bo družba
Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor,
matična št.: 5042623, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod
vložno številko: 10037200, pripojila k družbi
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.) registrskemu sodišču – Okrožno sodišče v
Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
Delničarje opozarjamo, da lahko na poslovnem naslovu (sedežu) vsake družbe, ki
je udeležena pri pripojitvi (Medaljon upravljanje drugih družb d.d. in Zlatorog podjetje
za upravljanje in financiranje d.d.) pregledujejo listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, in sicer:
1. pogodbo o pripojitvi;
2. letna poročila obeh družb udeleženih
pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta;
3. zaključno poročilo prevzete družbe
(Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d.);
4. vmesni bilanci stanja obeh družb udeleženih pri pripojitvi;
5. poročilo poslovodstev družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi;
6. poročilo o reviziji pripojitve; in
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7. poročili nadzornih svetov družb, ki
sta udeleženi pri pripojitvi, o pregledu pri
pojitve.
Delničarje prav tako opozarjamo, da bo
v skladu s četrtim odstavkom 586. člena
ZGD-1 vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis zgoraj navedenih listin.
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
Irena Stanka Čurin
direktorica
Št. 04/2006
Ob-30241/06
Poslovodstvo prenosne družbe Evolution, proizvodnja in trgovina, d.d. s sedežem
v Izoli na naslovu Industrijska cesta 10, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-30234/06
Direktor družbe INGPIS inženiring za
poslovno informacijske sisteme, d.o.o., Celje, s sedežem v Celju, Kocbekova ulica
5, vpisane v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Celju pod št. reg. vl. 1/02039/00,
z matično številko 5412633, Franc Burdian,
iz Celja, Kocbekova ulica 5, objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
in sicer se osnovni kapital družbe, ki znaša
19,532.000 SIT zmanjša na 2,100.000 SIT,
direktor družbe poziva morebitne upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
INGPIS inženiring za poslovno
informacijske sisteme, d.o.o., Celje

Sklici skupščin
Ob-28690/06
Uprava družbe LIV Nepremičnine nepremičnine in finančne naložbe d.d., 6230
Postojna, Industrijska c. 2, na podlagi določb ZGD-1 in statuta družbe objavlja
sklic skupščine
Uprava LIV Nepremičnine d.d. sklicuje
skupščino delničarjev LIV Nepremičnine nepremičnine in finančne naložbe d.d., 6230
Postojna, Industrijska c. 2.
Skupščina bo v sredo, 29. 11. 2006, ob
11. uri, na sedežu družbe, v Postojni, Industrijska c. 2.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Martino Pavlovič in Ani Ferjan.
2. Predložitev letnega in revizijskega poročila ter poročila nadzornega sveta za leto
2005 skupščini.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
znaša 14,246.000 SIT. Bilančni dobiček se
ne razdeli delničarjem in v celoti ostane kot
preneseni dobiček.
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Kopru v vložno številko 1/03511/00 objavlja,
da je dne 19. 10. 2006 sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Kopru predložila delitveni načrt družbe zaradi oddelitve prenosne
družbe Evolution, proizvodnja in trgovina,
d.d. s prenosom posameznih delov premoženja prenosne družbe na novoustanovljeno
družbo Metlika, trgovina in storitve, d.o.o.
Delitveni načrt so skladno določbi 628.
člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) pregledali vsi delničarji družbe v
funkciji nadzornega sveta, saj družba nima
nadzornega sveta.
Vsi delničarji prenosne družbe imajo v
roku enega meseca od objave tega obvestila pravico do pregleda vseh listin, ki so določene v drugem odstavku 586. člena ZGD-1,

na sedežu prenosne družbe, vsak delovni
dan med 9. in 14. uro. Družba bo vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dala prepis teh listin.
Na zasedanju skupščine bo poslovodstvo družbe delničarjem ustno razložilo vsebino delitvenega načrta ter jih seznanilo z
vsemi bistvenimi spremembami premoženja
družbe od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Družba bo vsakemu upniku na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis delitvenega načrta.
Evolution d.d.
direktor
Hočevar Marko

3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2005
in s tem potrdi in odobri njihovo delo v letu
2005.
4. Izvolitev revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za leto 2006, za primer, če bo revizija v skladu z zakonom za to poslovno leto potrebna,
imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touche
revizija d.o.o., Ljubljana.
5. Sprememba sedeža in poslovnega
naslova družbe.
Predlog sklepa: sedež družbe se spremeni in je odslej v Ljubljani. Poslovni naslov
je Dunajska 9, Ljubljana.
6. Delitev družbe.
6.1. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
novih družb.
Predlog sklepov:
a) Skupščina daje soglasje k delitvi družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo
novih družb, v skladu z delitvenim načrtom
prenosne družbe LIV Nepremičnine d.d.
b) Skupščina potrdi in sprejme Delitveni
načrt prenosne družbe LIV Nepremičnine
d.d., s prilogami, kot je predložen skupščini
in se spoji z notarskim zapisnikom te skupščine.
6.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe zaradi oddelitve.
Predlog sklepa:
Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe po drugem odstavku 625. člena
ZGD-1, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na
novo družbo ob oddelitvi.
Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za 355,443.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem števila delnic družbe za 118.481 delnic
družbe, ki se zamenjajo za delnice in poslovni delež novih družb v skladu z delitvenim načrtom prenosne družbe.
6.3. Imenovanje revizorja nove družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja nove delniške družbe za leto 2006,
vendar le za primer, če bo revizija v skladu
z zakonom za to poslovno leto potrebna,
skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte
& Touche revizija d.o.o., Ljubljana.
6.4. Imenovanje članov prvega nadzornega sveta nove delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina za člane prvega nadzornega sveta nove delniške družbe
imenuje Bena Čoža, Alenko Pišler in Teo
Švigelj.

6.5. Pooblastilo upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da izvede celoten postopek
oddelitve in da s ciljem nemotene izvedbe
delitve, ob soglasju nadzornega sveta, tudi
brez posebnega soglasja skupščine, odpravi napake ali spremeni oziroma uskladi z
novimi dejstvi: delitveni načrt, statut nove
družbe oziroma njegov čistopis, firmo, sedež, dejavnost, osnovni kapital ter sklep o
imenovanju članov prvega nadzornega sveta in sklep o imenovanju revizorja za prvo
poslovno leto po delitvi.
7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsemi preostalimi spremembami in novimi dejstvi, nastalimi zaradi ali v zvezi z
delitvijo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno
družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo
mora biti pisno in ostane deponirano na
sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da zaradi ustrezne priprave in organizacije skupščine svojo
udeležbo na skupščini predhodno najavijo.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo za leto 2005 in poročilo nadzornega
sveta, listine iz prvega odstavka 629. člena in drugega odstavka 586. člena ZGD-1,
predlagane spremembe statuta z utemeljitvijo in predloge za sprejemanje sklepov z
utemeljitvami, je delničarjem dostopno na
sedežu družbe, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves
čas od objave sklica dalje. Sklic skupščine,
predlagane spremembe statuta z utemeljitvijo in predlogi za sprejemanje sklepov z
utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe www.ks2-nalozbe.com.
Ponudba denarne odpravnine delničarjem
Vsak delničar, ki bo na skupščini na zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za delitev, lahko od družbe LIV Nepremičnine d.d.
in od nove družbe kot solidarnih dolžnikov
zahteva, da prevzameta delnice, ki mu jih
morata zagotoviti zaradi izvedbe oddelitve,
proti plačilu primerne denarne odpravnine.
Prenosna družba LIV Nepremičnine d.d. v ta
namen v delitvenem načrtu ponuja odprav-
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nino v znesku 3.000 SIT za vsako delnico
nove družbe, kot primerno denarno odpravnino.
LIV Nepremičnine d.d.,
uprava družbe
Ob-29817/06
Direktor Les trgovina in storitve d.d., Rogozniška cesta 4, Ptuj, na podlagi drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD1) in 5.B člena Statuta družbe
sklicuje
11. redno skupščino
delničarjev družbe Les d.d.,
ki bo v petek, dne 30. novembra 2006,
ob 10. uri v sejni sobi uprave Les d.d. na Rogozniški c. 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščina se imenuje Danilo
Delič, za preštevalca glasov pa Silva Cajnko in Marta Pignar. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar Šõmen iz Ptuja.
2. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta o sestavljenem Letnem poročilu 2005
in uporabo bilančnega dobička s predlogom
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila 2005 in podeli upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2005.
2.2. Bilančni dobiček v l. 2005 v višini
307.330,84 SIT se razporedi v druge rezerve.
3. Sklepanje o spremembi imena družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Ime družbe se spremeni tako, da odslej
glasi: LGmetal, d.d.
Skrajšana firma družbe je LGmetal, d.d.
V primeru, da ime po tem sklepu ne bi
bilo mogoče vpisati v sodni register, skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo
imena družbe in uskladitev 2. člena statuta
družbe.
4. Uvedba kosovnih delnic, sklepanje o
spremembi statuta in pooblastilo nadzornemu svetu družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
4.1. Družba uvede kosovne delnice tako,
da se vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti z eno kosovno
delnico.
4.2. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predlagani vsebini.
4.3. Skupščina pooblašča nadzorni
svet družbe, da v statutu vsebovan znesek osnovnega kapitala družbe v tolarjih
z dnem uvedbe eura preračuna v eure po
tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi
določila statuta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ptuju, Rogozniška c. 4, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo, ki mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.
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Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 11. uri istega dne z istim
vrstnim redom, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Les d.d.
direktor družbe
Danilo Goričan
Ob-29860/06
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Europapier-Papirografika d.d. uprava družbe sklicuje
14. redno skupščino
delniške družbe EuropapierPapirografika d.d.,
ki bo v sredo, dne 6. 12. 2006 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova
cesta 14.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Za predsedujočega skupščine se izvoli Miha Martelanc, za preštevalko glasov
pa Nataša Zaplotnik.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe s prenosom delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja Europapier
AG, Autokaderstr. 86-96, 1210 Dunaj/Wien,
Avstrija, proti plačilu primerne denarne odpravnine.
Predloga sklepov:
2.1. Na predlog glavnega delničarja Europapier AG, Autokaderstr. 86-96, A-1210
Dunaj/Wien, Avstrija, se prenesejo na glavnega delničarja delnice preostalih delničarjev delniške družbe Europapier-Papirografika d.d. (v nadaljnjem besedilu: manjšinski
delničarji) za plačilo primerne denarne odpravnine, ki jo bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina za navadno prosto
prenosljivo imensko delnico družbe Europapier-Papirografika d.d. nominalne vrednosti
1.000 SIT, ki jo bo izplačal glavni delničar
manjšinskim delničarjem za prenesene delnice znaša 1.663 SIT/delnica.
Glavni delničar bo denarno odpravnino
izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic
v register in upoštevajoč število delnic, ki
posameznemu manjšinskemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine
družbe Europapier-Papirografika d.d. predložil upravi družbe izjavo banke, 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 priloženi gradivu za sklic skupščine in
predstavljata sestavni del tega sklepa.
2.2. Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da v skladu z določbami 387. člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti
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za prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja in za vpis sklepa o prenosu delnic v register.
3. Spremembe statuta zaradi prehoda
na euro.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. V statutu delniške družbe Europapier-Papirografika d.d. (v nadaljevanju: Statut)
se določba 3.1. točke spremeni in glasi:
»3.1. Osnovni kapital družbe znaša
776,953.000 SIT in je razdeljen 776.953
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Vse delnice so delnice enega razreda.
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki. Delniška knjiga se vodi pri KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d.«.
V določbi 3.7. točke Statuta se črta drugi
odstavek.
Določba 3.9. točke Statuta se črta.
3.2. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet, da v točki 3.1. Statuta vsebovan znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju
zamenjave in v skladu s tem uskladi besedilo statuta.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo prijavijo osebno v tajništvu uprave
na sedežu družbe ali s priporočeno poštno
pošiljko, najpozneje tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 3. 12. 2006.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih pravic. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 16. uri prav tako na sedežu družbe Leskoškova cesta 14, Ljubljana.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnimi poročili družbe za
zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom
glavnega delničarja iz drugega odstavka
386. člena ZGD-1 in revizorjevim poročilom
o primernosti višine denarne odpravnine, ki
sta sestavni del predloga sklepa pod 2.1.
točko dnevnega reda, z izjavo banke po
drugem odstavku 385. člena ZGD-1 ter besedilo sprememb statuta s predlogi sklepov
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Europapier-Papirografika d.d.
uprava
Ob-29895/06
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica uprava
družbe sklicuje
12. zasedanje skupščine
IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica,
ki bo v torek, 28. novembra 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Slovenski Bistrici,
Partizanska 38.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Potrditev pogodb o najemnih razmerjih
povezanih z reorganizacijo Impol, d.d.
Predlog sklepov:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina daje soglasje k sklenitvi najemnih
pogodb, sklenjenimi med:
IMPOL d.d. in družbo Impol Folije in trakovi d.o.o.
IMPOL d.d. in družbo Impol Palice, cevi
in profili d.o.o.
IMPOL d.d. in družbo Impol Livarna in liti
trakovi d.o.o.
IMPOL d.d. in družbo Impol Raziskave
in razvoj d.o.o.
IMPOL d.d. in družbo Impol Infrastruktura d.o.o.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
uprave družbe IMPOL, d.d., od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja
skupščine, vsak delovni dan od 8. do 10.
ure.
IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica
uprava
Ob-30006/06
Na podlagi 20. in 21. člena statuta družbe Donit Tesnit d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode, predsednik uprave družbe vabi delničarje na
sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d., Medvode,
ki bo v petek 1. 12. 2006 ob 9. uri v sejni
sobi pri obratu družbene prehrane “DONIT“,
Cesta komandanta Staneta 38, Medvode.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog predsednika uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine
imenuje Tomaž Boltin, za preštevalca glasov
pa Janez Slapar in Marjan Novak.
Skupščini bo prisostvovala notarka Majda Lokošek.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 52.300 lastnih delnic.
Osnovni kapital družbe se zmanjša z dosedanjih 625,000.000 SIT na 572,700.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 52.300 lastnih delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT vsake delnice, ki se
umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala
se izvede zaradi prilagoditve višine kapitala dejavnosti in obsegu poslovanja družbe.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa
sklepa v sodni register.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
Predlog sklepov:
4.1 V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
4.2 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
Dvanajsti člen statuta se spremeni, tako,
da glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
572,700.000 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 572.700 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
4.3 Potrdi se čistopis statuta družbe.
4.4 Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča nadzorni svet, da v
statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju
zamenjave in zaokroževanja v skladu z zakonom.
4.5 Skupščina pooblasti nadzorni svet,
da skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 4.4 te
točke dnevnega reda.
4.6 Sklepi pod točko 4 dnevnega reda
skupščine so pogojni do izdaje sklepa sodišča pod točko 3 dnevnega reda.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo družbe, da lahko kupuje lastne delnice po svoji presoji, vendar v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Cena po
kateri lahko kupuje lastne delnice se giblje
med 500 SIT (2,10 EUR) in 1.500 SIT (6,30
EUR).
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2006 imenuje revizorska družba Deloitte revizija d.o.o.
7. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta družbe predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
družbe obveščata delničarje, da dne 31. 12.
2006 poteče štiriletni mandat članu nadzornega sveta predstavnika delavcev, gospodu
Žabkar Samu.
8. Začasno imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini, da v primeru neimenovanja člana nadzornega sveta družbe predstavnika
delavcev imenuje Žabkar Sama za člana
nadzornega sveta z omejenim mandatom,
ki traja do izvolitve člana nadzornega sveta
predstavnika delavcev oziroma najdlje za
štiri leta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini najavijo pisno na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 28. 11. 2006.
Pooblaščenci se izkažejo s pisnim pooblastilom, ki se ves čas pooblastilnega razmerja hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko
dvorano in prevzemu glasovnic se delničarji
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s fotografijo oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in ustreznim
pooblastilom.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
do seje skupščine vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Donit Tesnit d.d., Medvode
predsednik uprave
mag. Tomaž Berločnik
Št. 48/2006
Ob-30018/06
V skladu s točko 7. člena statuta družbe
Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c.
64, Velenje, sklicuje uprava družbe
13. skupščino družbe
APS d.d.,
ki bo dne 28. 11. 2006 ob 10. uri, na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsedujočo skupščini se izvoli Diana Višnar, za preštevalki glasov se imenujeta Marija Balog in Olga Seitl.
Skupščini bo prisostvoval notar Srečko
Gabrilo.
2. Umik delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa: delnice APS d.d. z oznako ASVG se umaknejo z organiziranega trga
vrednostnih papirjev.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi, najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
V primeru interesa delničarjev za vpogled v letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ali čistopis statuta družbe je le to na
voljo na sedežu družbe, v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Vljudno prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k točki dnevnega reda
sporočite v sedmih dneh od objave tega
vabila upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
APS, d.d.
uprava družbe
Uroš Zagoričnik
Ob-30056/06
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
12. skupščino delniške družbe (izredna)
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko in
pnevmatiko, d.d. Koroška c. 57, 2366
Muta,
dne 28. 11. 2006 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta
Tretjak Andreja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dne 28. 11. 2006 razreši kot član
nadzornega sveta Andrej Tretjak, EMŠO
0508968500140.
3. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta Prevorčič Srečka.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se z dne 28. 11. 2006 za novega člana nadzornega sveta imenuje Srečko Prevorčič, EMŠO 2609956500208.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2006.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije
poslovanja za leto 2006 se imenuje revizijska hiša Plus Revizija, d.o.o., Bežigrad 1,
1000 Ljubljana.
5. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala v evre, spremembe Statuta
družbe
Predlog sklepa: v skladu s 3. odstavkom 172. člena in 694. členom Zakona o
gospodarskih družbah, skupščina družbe
Hypos Muta, d.d. odloči o izvedbi prehoda
na evro:
5.1. Delniška družba bo imela svoj
osnovni kapital razdeljen na kose, imenovane kosovne delnice. Sedanjih 14.990 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 10.000 SIT se nadomesti s 14.990 kosovnimi delnicami, zato se
temu ustrezno spremenijo naslednje točke
Statuta družbe, in sicer:
– Prvi odstavek točke 4.1. Statuta družbe
se spremeni tako, da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
149,900.000 SIT in je razdeljen na 14.990
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. 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.
– črta se točka 4.2. in 4.3, ostale točke v
statutu pa se ustrezno preštevilčijo.
5.2. Skupščina družbe Hypos Muta, d.d.
pooblašča nadzorni svet in upravo družbe,
da z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute, preračuna v točki 4.1. Statuta družbe določen osnovni kapital, ki znaša 149,900.000
SIT v EUR, po uradnem tečaju zamenjave,
kot ga bo opredelil zakon in nato uskladi prvi
odstavek točke 4.1. Statuta družbe tako, da
zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR
ter da skladno s tem sprejme in potrdi čistopis statuta družbe ter priglasi vpis sprememb statuta.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo udeležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Št.

110-111 / 27. 10. 2006 /

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom njenega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom ter prevzamejo glasovnice in
gradivo.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami statuta, bo delničarjem na vpogled 20 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu
na sedežu družbe, Koroška c. 57.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge pisno posredujejo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30 minutni odmor, po katerem se prične ponovno zasedanje skupščine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.
Hypos – Muta, d.d.
uprava in nadzorni svet
Št. 1054
Ob-30068/06
Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad
sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 42. člena Statuta
delniške družbe
11. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur
Podgrad,
ki bo v četrtek, 30. novembra 2006 ob
12. uri v sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Sklicatelj skupščine začne skupščino,
poda ugotovitve o udeležbi delničarjev. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava:
za predsednika skupščine se izvoli Danilo
Grilj, za preštevalki glasov se izvolita Vladimira Ceglar in Viviana Kavčič.
2. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
evrom, pooblastilo nadzornemu svetu ter
spremembe in dopolnitve statuta.
Predlogi sklepov, kot jih predlagata uprava in nadzorni svet:
2.1. Uvedejo se kosovne delnice, tako
da se sedanjih 686.798 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT na delnico, nadomesti s 686.798 navadnih imenskih kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi statut
družbe.
2.2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe
Plama-pur.
2.3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in v skladu
s tem uskladi besedilo statuta.
3. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa, kot ga predlagata uprava
in nadzorni svet:
Skupščina družbe Plama-pur, d.d. na
podlagi osme alinee prvega odstavka 247.
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člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da
lahko v imenu družbe in za račun družbe
kupi lastne delnice do skupaj 68.679 delnic,
kar predstavlja 10% osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme biti višja od knjigovodske
vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa
prodajna oziroma obračunska cena delnice
ne sme biti nižja od nabavne cene lastnih
delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice za
namene iz 247. člena ZGD-1.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni
svet.
Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih
družba kupi na podlagi tega pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani vsi ponudniki.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice
odsvojene za namene in pod pogoji, na podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine. To
pooblastilo velja 18 (osemnajst) mesecev od
dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
4. Določitev plačil članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa, kot ga predlaga uprava: članom nadzornega sveta se za njihovo
delo v nadzornemu svetu družbe Plama-pur,
d.d., od 1. 1. 2007 dalje zagotovi plačilo v
višini 500,00 EUR bruto mesečno in predsedniku nadzornega sveta 700,00 EUR bruto
mesečno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z
zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo na dan 27. 11. 2006 vpisani
kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri KDD in bodo najkasneje do 27. 11.
2006 do 9. ure osebno ali prek pooblaščenca prijavili svojo udeležbo tajništvu družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sejni sobi družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled pri Orjani Križman
na sedežu družbe od dneva sklica, in sicer
vsak delovni dan od 11. do 13. ure do dneva
skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Pomembnejše spremembe podatkov in
ostale poslovne dogodke družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko spletnih strani
družbe www.plama-pur.
Plama-pur d.d. Podgrad
uprava

Stran

8510 /

Št.

110-111 / 27. 10. 2006

Ob-30073/06
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji ter 297. člena in 298. člena ZGD-1,
uprava družbe sklicuje
13. skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 11. 2006 ob 12. uri na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za 1. 3. 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za 1. 3. 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
1. 3. 2006 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
– na predlog uprave in nadzornega sveta
bilančni dobiček v višini 458,608.762,66 SIT
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje.
– v skladu z 294. členom ZGD-ja skupščina za leto 1. 3. 2006 podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovno leto 2006 imenuje
revizijsko hišo UHY Revizija in svetovanje,
podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: delnice družbe HERZ
d.d., se pretvorijo v kosovne delnice in sicer
tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z eno kosovno
delnico.
S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša
305.098,000,00 SIT razdeljen na 305.098
kosovnih delnic.
6. Spremembe statuta družbe.
a) Spremeni se prvi odstavek točke 3.1
statuta tako, da sedaj glasi: Osnovni kapital
družbe znaša 305,098.000 SIT in je razdeljen na 305.098 kosovnih delnic.
b) Črta se točka 3.2. statuta.
c) Črta se točka 3.3. statuta.
d) Točka 3.4. statuta postane 3.2.
e) Točka 3.5. statuta postane 3.3.
f) Točka 3.6. statuta postane 3.4
g) Točka 3.7. statuta postane 3.5.
h) Črta se točka 3.8. statuta.
i) Črta se točka 3.9. statuta.
j) Točka 3.10. statuta postane 3.6.
k) Točka 3.11. statuta postane 3.7.
l) Točka 3.12. statuta postane 3.8.
m) Točka 3.13. statuta postane 3.9.
n) Točka 3.14. statuta postane 3.10.
o) Točka 3.15. statuta postane 3.11.
p) Črta se točka 6.4. statuta.
q) Točka 6.5. statuta postane 6.4.
r) Črta se točka 6.6. statuta.
s) Točka 6.7. statuta postane 6.5.
t) Točka 6.8. statuta postane 6.6.
u) Točka 6.9. statuta postane 6.7.
7. Uskladitev osnovnega kapitala z
EUR.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s
četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 poo-
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blašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna v evre po
tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi
besedilo statuta.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
je delničarjem dano na vpogled na upravi
družbe Herz, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, vsak delavnik od 12. do 14. ure
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 24. 11. 2006 ali
njihovi pooblaščenci katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela najmanj 3 dni
pred skupščino. Prijavi mora biti predloženo
potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa
morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi pisno
utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v roku desetih dni po
sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Herz, d.d.
uprava
Ob-30074/06
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 1. točke
13. člena Statuta družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring, trgovina, zastopstvo d.d.
Hrastnik, Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku, uprava sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Forstek d.d. Hrastnik,
Dol pri Hrastniku, Planinska cesta 15,
ki bo v torek, 28. 11. 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe na Dolu pri Hrastniku, Planinska cesta 15.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsedujočega skupščine,
– verifikacijska komisija v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov (članov).
Na skupščini bo prisotna vabljena notarka.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme in potrdi se letno poročilo družbe za leto 2005 z mnenjem
revizorja.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2005 v višini 134,142.739,95 SIT ostane
nerazporejen.
3.2. Skupščina delničarjev podeli upravi družbe razrešnico za delo v poslovnem
letu 2005.
4. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
4.1. Družba Forstek, orodjarstvo, inženiring, trgovina, zastopstvo d.d., Hrastnik,

Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku, ki je
vpisana v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko
12318900 in matično številko 5763142, se z
dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Forstek orodjarstvo, inženiring,
trgovina, zastopstvo d.o.o., s skrajšano firmo Forstek d.o.o., s sedežem firme: Dol pri
Hrastniku in s poslovnim naslovom družbe:
Planinska cesta 15, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.
4.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 30,000.000 SIT, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 30,000.000 SIT.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu
družbe, pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega
vložka enak vsoti nominalnih zneskov delnic
(nominalni znesek delnice v višini 100.000
SIT vsaka), ki jih ima posamezni delničar.
4.3. Dejavnosti družbe z omejeno odgovornostjo ostanejo iste kot so registrirane dejavnosti d.d. in se zaradi uskladitve
z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02)
uskladijo dejavnosti tako, da se izbrišejo
dejavnosti:
DJ 28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
DJ 28.52 Splošna mehanična dela
DJ 28.62 Proizvodnja drugega orodja
DJ 28.74 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti
DK 29.24 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.
DK 29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
DK 29.56 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene
G 51.47 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
G 51.52 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
G 51.61 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G 51.65 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino in
navigacijo
K 72.20 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.30 Obdelava podatkov
K 74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
ter se nadomestijo z naslednjimi dejavnostmi, ki jih opravlja družba Forstek
d.o.o.:
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.520 Splošna mehanična dela
28.610 Proizvodnja rezilnega orodja
28.621 Proizvodnja ročnega orodja
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.740 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti
28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
29.240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo
29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino
in navigacijo
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
93.050 Druge osebne storitve.
4.4. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Forstek d.o.o.,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in
prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja v
sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem preoblikovanja
preneha veljati. Predlagano besedilo družbene pogodbe je skupaj z ostalim gradivom
z skupščino na vpogled na sedežu družbe.
Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe
glede osnovnih vložkov, poslovnih deležev
in dopolnite imen družbenikov (delničarji z
delnicami na prinosnika) skupščina pooblašča direktorja družbe.
4.5. Za direktorja družbe Forstek d.o.o.
se imenuje Avgust Fišnar, stanujoč Cesta
Hermana Debelaka 7, 1430 Hrastnik, za
mandatno dobo 4 leta, ki zastopa družbo v
skladu z določili družbene pogodbe.
4.6. Mandat članov uprave delniške družbe Forstek d.d. traja do vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register.
4.7. Družba bo od tistih delničarjev, ki
bodo preoblikovanju nasprotovali, skladno
z določili 651. člena ZGD-1, pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za primerno denarno odpravnino v
višini 45.000 SIT za vsakih 100.000 SIT
nominalnega zneska njihovega osnovnega
vložka oziroma za vsako delnico pred oblikovanjem in daje izjavo v skladu s 3. točko
648. člena ZGD-1, da bo tistim delničarjem,
ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom
ponudila, da bo pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino.
4.8. Delnice dosedanjih delničarjev družbe Forstek d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preoblikujejo
v poslovne deleže družbenikov. Vsakemu
od družbenikov pripada en poslovni delež,
katerega nominalni znesek je enak skupni
nominalni vrednosti delnic, katerega imetnik
je. Delnice v fizični obliki se uničijo v skladu
z zakonskimi določili.
4.9. Družba Forstek d.o.o. je pravni naslednik družbe Forstek d.d. in prevzame vse
obveznosti dosedanje delniške družbe.
4.10. Skupščina pooblašča predsednika
uprave, da skladno z veljavnimi odločitvami
sodišča in drugih organov, če je to potrebno,
prilagodi na skupščini sprejete sklepe, da se
bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v
sodni register.
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5. Sprememba družbene pogodbe zaradi preračuna osnovnih vložkov in osnovnega
kapitala v EURE.
Predlog sklepa: pod pogojem, da bo vpisano preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo pred 1. 1. 2007, se izvede
prehod osnovnih vložkov in osnovnega kapitala na EUR-o na način iz 696. člena ZGD-1
in se pooblasti direktorja družbe, da z dnem
uvedbe EURA v družbeni pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski
v EUR-ih.
II. Udeležba na skupščini in gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 11. do 13. ure v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z
izpiskom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
III. Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da
se o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
IV. Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino na seji zastopanega
osnovnega kapitala.
Forstek d.d. Hrastnik
uprava družbe
Ob-30091/06
Uprava delniške družbe Induplati, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Kamniška
cesta 24, Zgornje Jarše, 1230 Domžale,
sklicuje
skupščino
družbe Induplati, Industrija platnenih
izdelkov, d.d.,
ki bo v torek, 28. 11. 2006 ob 9. uri na
sedežu družbe Kamniška cesta 24, Zgornje
Jarše, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov, po
predlogu uprave.
2. Delitev družbe.
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2.1. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
novih družb.
Predlog sklepov:
a) Skupščina daje soglasje k delitvi družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo
nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom
prenosne družbe Induplati, d.d.
b) Skupščina potrdi in sprejme Delitveni
načrt prenosne družbe Induplati, d.d., s prilogami, kot je predložen skupščini in se spoji
z notarskim zapisnikom te skupščine.
2.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe zaradi oddelitve.
Predlog sklepa:
Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe po drugem odstavku 625. člena
ZGD-1, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na
novo družbo ob oddelitvi.
Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za 436,002.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem števila delnic družbe za 436.002 delnic družbe, ki se zamenjajo za delež v novi
družbi, v skladu z delitvenim načrtom prenosne družbe.
2.3. Pooblastilo upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da izvede celoten postopek
oddelitve in da s ciljem nemotene izvedbe
delitve, ob soglasju nadzornega sveta, tudi
brez posebnega soglasja skupščine, odpravi napake ali spremeni oziroma uskladi z novimi dejstvi: delitveni načrt, akt o ustanovitvi
nove družbe oziroma njegov čistopis, firmo,
sedež, dejavnost, osnovni kapital ter sklep o
imenovanju direktorja nove družbe.
2.4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsemi preostalimi spremembami in novimi dejstvi, nastalimi zaradi ali v zvezi z
delitvijo družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega listine
iz prvega odstavka 629. člena in drugega
odstavka 586. člena ZGD-1, predlagane
spremembe statuta z utemeljitvijo in predloge za sprejemanje sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 10. in 12. uro, ves čas od objave sklica dalje. Sklic skupščine, predlagane
spremembe statuta z utemeljitvijo in predlogi za sprejemanje sklepov z utemeljitvami
so objavljeni tudi na spletni strani družbe
www.induplati.si.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se
delničarji pred skupščino prijavijo tako, da
pisno prijavo družba prejme najkasneje tri
dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Ponudba denarne odpravnine delničarjem
Vsak delničar, ki bo na skupščini na zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za delitev,
lahko od družbe Induplati, d.d. in od nove
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družbe kot solidarnih dolžnikov zahteva, da
prevzameta njegove delnice, proti plačilu
primerne denarne odpravnine. Prenosna
družba Induplati, d.d. v ta namen v delitvenem načrtu ponuja odpravnino v znesku
175 SIT za vsako delnico Induplati d.d., kot
primerno denarno odpravnino.
Induplati, d.d.
direktor
Aleksander Jereb
Ob-30177/06
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 1. točke
13. člena Statuta družbe Sinet podjetje za
storitve in proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8,
Hrastnik, uprava sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Sinet d.d. Hrastnik,
Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne 28. 11. 2006 ob 13.30 na sedežu družbe Sinet d.d., Grajska pot 8, Hrastnik.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Branko Lukšič,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Aleš Bočko in Vojka Povše Krasnik.
Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
2.1. Družba Sinet podjetje za storitve in
proizvodnjo d.d., Grajska pot 8, Hrastnik, ki
je vpisana v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko
12318800 in matično številko 5763169, se z
dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Sinet podjetje za storitve in
proizvodnjo d.o.o., s skrajšano firmo Sinet
d.o.o., s sedežem firme: Hrastnik in s poslovnim naslovom družbe: Grajska pot 8,
ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene
pogodbe.
2.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 15,000.000 SIT, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 15,000.000 SIT.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu
družbe, pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega
vložka enak vsoti nominalnih zneskov delnic
(nominalni znesek delnice v višini 50.000
SIT vsaka), ki jih ima posamezni delničar.
2.3. Družba Sinet podjetje za storitve
in proizvodnjo d.o.o. opravlja naslednje dejavnosti:
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa
26.120 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla
26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
28.520 Splošna mehanična dela
31.500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
45.310 Električne inštalacije
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45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.441 Steklarska dela
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom
52.500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
60.220 Dejavnost taksistov
60.230 Drug kopenski potniški promet
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
64.200 Telekomunikacije
65.210 Finančni zakup (leasing)
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem
74.110 Pravno svetovanje
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 Oglaševanje
74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.820 Pakiranje
74.851 Prevajanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
75.250 Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah
80.410 Dejavnost vozniških šol
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
93.050 Druge osebne storitve
2.4. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Sinet d.o.o.,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in

prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja v
sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem preoblikovanja
preneha veljati. Predlagano besedilo družbene pogodbe je skupaj z ostalim gradivom
z skupščino na vpogled na sedežu družbe.
Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe
glede osnovnih vložkov, poslovnih deležev
in dopolnitev imen družbenikov (delničarji z
delnicami na prinosnika) skupščina pooblašča direktorja družbe.
2.5. Za direktorja družbe Sinet d.o.o. se
imenuje Izidor Derganc, stanujoč Preska 26,
1290 Grosuplje, za mandatno dobo 4 let, ki
zastopa družbo v skladu z določili družbene
pogodbe.
2.6. Mandat članov uprave in nadzornega sveta delniške družbe Sinet d.d. traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni
register.
2.7. Družba bo od tistih delničarjev, ki
bodo preoblikovanju nasprotovali, skladno z
določili 651. člena ZGD-1, pridobila njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
za denarno odpravnino v višini 22.500 SIT
za vsakih 50.000 SIT nominalnega zneska
njihovega osnovnega vložka oziroma za
vsako delnico pred oblikovanjem in daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena ZGD-1,
da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju
nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo
pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno
odpravnino.
2.8. Delnice dosedanjih delničarjev družbe Sinet d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preoblikujejo v
poslovne deleže družbenikov. Vsakemu od
družbenikov pripada en poslovni delež, katerega nominalni znesek je enak skupni nominalni vrednosti delnic, katerih imetnik je.
2.9. Družba Sinet d.o.o. je pravni naslednik družbe Sinet d.d. in prevzame vse obveznosti dosedanje delniške družbe.
2.10. Skupščina pooblašča upravo oziroma člane uprave, da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni register.
3. Sprememba družbene pogodbe zaradi preračuna osnovnih vložkov in osnovnega
kapitala v EURE.
Predlog sklepa: pod pogojem, da bo vpisano preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo pred 1. 1. 2007, se izvede
prehod osnovnih vložkov in osnovnega kapitala na EUR-o na način iz 696. člena ZGD-1
in se pooblasti direktorja družbe, da z dnem
uvedbe EURA v družbeni pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski
v EUR-ih.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko hišo Boniteta d.o.o., Efenkova ulica
61, Velenje za revidiranje računovodskih
izkazov družbe Sinet d.d. za čas od 1. 1.
2006 do dneva vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register.
II. Udeležba na skupščini in gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 11. do 13. ure v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z
izpiskom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
III. Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da
se o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
IV. Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino na seji zastopanega
osnovnega kapitala.
Sinet d.d. Hrastnik
uprava družbe
Ob-30189/06
Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d., sedež: Maribor; poslovni
naslov: Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor,
delničarje vabimo na
12. skupščino,
ki bo v torek, dne 28. 11. 2006, ob 10.
uri, v sejni sobi v četrtem nadstropju Probanke, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
Sklep št. 1.1:
Izvolijo se delovni organi skupščine, in
sicer:
– predsednik skupščine: Gregor Drnovšek;
– preštevalca glasov: Marjan Vedlin in
Helena Gornjak.
Sklep št. 1.2: seji prisostvuje vabljeni
notar.
2. Pripojitev družbe Zlatorog podjetje za
upravljanje in financiranje d.d. k družbi Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Sklep št. 2.1: skupščina daje soglasje
k predloženi Pogodbi o pripojitvi, ki sta jo
upravi družb Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d., Cankarjeva ulica 6,
2000 Maribor in Medaljon upravljanje drugih
družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor, sklenili dne 24. 10. 2006.
Utemeljitev predlogov sklepov
Sklep št. 1.1 in sklep št. 1.2: za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da
skupščina izvoli predsednika skupščine in
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druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna
za tehnično izvedbo skupščine. V skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek) mora vsak skupščinski sklep potrditi
notar v notarskem zapisniku.
Sklep št. 2.1: za veljavnost pogodbe o
pripojitvi je potrebno soglasje skupščine
(vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi) (prvi odstavek 585. člena ZGD-1). Zato
se skupščini predlaga, da odloči o soglasju
oziroma podelitvi soglasja k pogodbi o pripojitvi.
Gradivo
Delničarje opozarjamo, da lahko na poslovnem naslovu (sedežu) vsake družbe, ki
je udeležena pri pripojitvi (Medaljon upravljanje drugih družb d.d. in Zlatorog podjetje
za upravljanje in financiranje d.d.) pregledujejo listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, in sicer:
1. pogodbo o pripojitvi;
2. letna poročila obeh družb udeleženih
pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta;
3. zaključno poročilo prevzete družbe
(Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d.);
4. vmesni bilanci stanja obeh družb udeleženih pri pripojitvi;
5. poročilo poslovodstev družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi;
6. poročilo o reviziji pripojitve; in
7. poročili nadzornih svetov družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Delničarje prav tako opozarjamo, da bo
vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno
dan prepis zgoraj navedenih listin.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili najmanj tri dni
pred sejo skupščine. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno
prijavi priložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi. Pravne osebe prijavi
priložijo aktualni redni izpisek iz sodnega
registra.
Prijava na skupščino je mogoča po faksu
(št. faksa 02/25-08-953) ali po pošti. Prijava
in priloge morajo prispeti na družbo (njen
poslovni naslov) najmanj tri dni pred sejo
skupščine.
Osebe se na skupščini (pred pričetkom
skupščine) izkažejo z osebnim dokumentom.
Zlatorog podjetje za upravljanje
in financiranje d.d.
Peter Zorič
direktor
Ob-30191/06
Medaljon upravljanje drugih družb
d.d., sedež: Maribor; poslovni naslov: Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, delničarje vabimo na
11. skupščino,
ki bo v torek, dne 28. 11. 2006, ob 12.
uri, v sejni sobi v četrtem nadstropju Probanke, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
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Sklep št. 1.1:
Izvolijo se delovni organi skupščine, in
sicer:
– predsednik skupščine: Gregor Drnovšek;
– preštevalca glasov: Marjan Vedlin in
Helena Gornjak.
Sklep št. 1.2: seji prisostvuje vabljeni
notar.
2. Pripojitev družbe Zlatorog podjetje za
upravljanje in financiranje d.d. k družbi Medaljon upravljanje drugih družb d.d. in povečanje osnovnega kapitala družbe Medaljon
upravljanje drugih družb d.d. zaradi izvedbe
pripojitve.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
Sklep št. 2.1: skupščina daje soglasje
k predloženi Pogodbi o pripojitvi, ki sta jo
upravi družb Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d., Cankarjeva ulica 6,
2000 Maribor in Medaljon upravljanje drugih
družb d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor, sklenili dne 24. 10. 2006.
Sklep št. 2.2:
1. Zaradi izvedbe pripojitve na podlagi
Pogodbe o pripojitvi, h kateri je skupščina
dala soglasje s sklepom št. 2.1, sprejetim
pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja
skupščine (v nadaljnjem besedilu: pogodba
o pripojitvi), se osnovni kapital družbe poveča za izhodiščno višino 25,511.000 SIT
(na izhodiščno višino 1.759,511.000 SIT) in
je razdeljen na izhodiščno število 1,759.511
navadnih kosovnih delnic. Končna višina
povečanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo treba zaradi izvedbe pripojitve zagotoviti delničarjem
prevzete družbe po 3. točki tega sklepa.
2. Povečanje osnovnega kapitala se
opravi s stvarnim prevzemom, katerega
predmet je celotno premoženje skupaj z
obveznostmi prevzete družbe Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljnjem
besedilu: prevzeta družba), ki ga bo družba
pridobila od prevzete družbe na podlagi 3.
člena pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.
3. Do novih delnic iz 1. točke tega sklepa
so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic
prevzete družbe na dan, ko bo KDD d.d. po
75. členu ZNVP opravila zamenjavo delnic
zaradi izvedbe pripojitve. Vsak od njih je
upravičen do takšnega števila delnic iz 1.
točke tega sklepa, ki je enako številu delnic,
katerih imetnik je na dan izvedbe zamenjave po prejšnjem stavku, pomnoženem z
menjalnim razmerjem, določenim v pogodbi
o pripojitvi, in sicer z 0,324510 (menjalno
razmerje izraženo na eno delnico prevzete
družbe; 1:0,324510). Kadar število delnic,
izračunano po prejšnjem stavku, ni enako
celemu številu, se to zaokroži na prvo nižje
celo število.
4. Nadzorni svet se pooblašča, da:
– uskladi določbe statuta družbe z izhodiščno višino povečanja osnovnega kapitala
in izhodiščnim številom delnic iz 1. točke
tega sklepa, in
– da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe
pripojitve po 3. točki tega sklepa uskladi
besedilo statuta s končno višino povečanja
osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz 1. točke tega sklepa.
Utemeljitev predlogov sklepov
Sklep št. 1.1 in sklep št. 1.2: za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da
skupščina izvoli predsednika skupščine in
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druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna
za tehnično izvedbo skupščine. V skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek) mora vsak skupščinski sklep potrditi
notar v notarskem zapisniku.
Sklep 2.1: za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje skupščine (vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi)
(prvi odstavek 585. člena ZGD-1). Zato se
skupščini predlaga, da odloči o soglasju
oziroma podelitvi soglasja k pogodbi o pripojitvi.
Sklep št. 2.2: zaradi uresničitve pravice delničarjev prevzete družbe do delnic
prevzemne družbe, bo (mora) prevzemna
družba povečala (svoj) osnovni kapital.
Osnovni kapital prevzemne družbe se bo
povečal s stvarnim prevzemom, katerega
predmet je celoten podjem prevzete družbe
(vse premoženje skupaj z obveznostmi), ki
ga bo prevzemna družba pridobila od prevzete družbe.
Gradivo
Delničarje opozarjamo, da lahko na poslovnem naslovu (sedežu) vsake družbe, ki
je udeležena pri pripojitvi (Medaljon upravljanje drugih družb d.d. in Zlatorog podjetje
za upravljanje in financiranje d.d.) pregledujejo listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, in sicer:
1. pogodbo o pripojitvi;
2. letna poročila obeh družb udeleženih
pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta;
3. zaključno poročilo prevzete družbe
(Zlatorog podjetje za upravljanje in financiranje d.d.);
4. vmesni bilanci stanja obeh družb udeleženih pri pripojitvi;
5. poročilo poslovodstev družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi;
6. poročilo o reviziji pripojitve; in
7. poročili nadzornih svetov družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Delničarje prav tako opozarjamo, da bo
vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno
dan prepis zgoraj navedenih listin.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili najmanj tri dni pred
sejo skupščine. Prijava se opravi po faksu
(02/25-20-839) ali s pošto, ki ju mora družba
prejeti v roku iz prejšnjega stavka.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo v
pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi.
Pravne osebe prijavi priložijo aktualni redni
izpisek iz sodnega registra.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
Irena Stanka Čurin
direktorica
Ob-30373/06
Skladno s 9. členom Statuta družbe sklicujem
skupščino
družbe TOM Tovarna opreme d.d.,
ki bo dne 28. 11. 2006 ob 14. uri v sejni
sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Predlog sklepa: predsednik uprave otvori
skupščino in ugotovi, da je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da lahko veljavno
zaseda.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval notar Tonček Bevc, tudi v
vlogi zapisnikarja.
3. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 2005 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2005
z mnenjem revizijske družbe in poročilom
nadzornega sveta v predlaganem besedilu
ter podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček ostane
nerazporejen.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2006 se imenuje družbo
Dinamic, revizijska družba, d.o.o., iz Novega
mesta.
6. Sprejem sklepa o višini sejnin članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višina sejnine za seje
nadzornega sveta znašajo za predsednika
350 EUR bruto in za člana 250 EUR bruto,
ki se izplačujejo v nacionalni valuti.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so udeležbo pisno prijavili tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini
priložiti tudi pisna pooblastilo delničarja.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbe pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoje stališče najkasneje v 12 dneh po sklicu in obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Sejna soba družbe, kjer bo potekala skupščina delničarjev, bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja. Zato pozivamo udeležence, da se v tem času zglasijo pri preštevalcih
glasov, kjer bodo s podpisom potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje čez pol
ure v istih prostorih. Takrat bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TOM Tovarna opreme d.d.
uprava
Ob-30528/06
Na podlagi 508. člena ZGD-1 in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 9, sklicujem
15. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v petek, 8. 12. 2006 ob 10. uri v
sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
cesta 9/I.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagana predsednica skupščine,
zapisnikarica in dve preštevalki glasov. Vabljena notarka je prisotna.
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Andreja Peklenk.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Jelka Kotar in Irena Lavrič.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Letni načrt poslovanja in plan razvoja
družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: sprejme se letni načrt
poslovanja in plan razvoja družbe za leto
2007.
Obrazložitev: letni načrt poslovanja in
plan razvoja družbe za leto 2007 je predložen.
3. Določitev cen za leto 2007.
Predlog sklepa: potrdijo se cene naročnin in cene objav v Uradnem listu Republike
Slovenije za leto 2007.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
4. Sprememba Družbene pogodbe zaradi uskladitve osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR.
Predlog sklepa: izvede se prehod osnovnih vložkov in osnovnega kapitala na EUR.
Skupščina pooblašča direktorja, da z dnem
uvedbe EUR v družbeni pogodbi vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z zneski v
EUR.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko do 1. 12. 2006, v tajništvu družbe
v Ljubljani, Slovenska cesta 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na seji
skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje,
ko bodo s podpisom na seznamu prisotnih
družbenikov potrdili prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanil druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji dan ob isti uri z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala s prisotnostjo vsaj 5% osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled druž-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
benikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 9, vsak
delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj
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ška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem vsak
delavnik od 7. 11. 2006 do vključno 17. 11.
2006 od 10. do 12. ure. Dodatne informacije
na tel. 02/82-22-286.
Sklicatelji

Zavarovanja
Objave po Zakonu o
gospodarskih zbornicah
Št. 1493/2006
Ob-30075/06
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Uradni list RS, št.
60/06) Autocommerce, d.d., Ljubljana, Batagel, d.o.o., Postojna, DZS – Grafik, d.o.o.,
Ljubljana, Emona Obala, d.d., Koper, Era,
d.d., Velenje, Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, Lesnina, d.d., Ljubljana, Merkur d.d.,
Naklo, Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Primada, d.o.o., Celje in VBM Korenček, d.o.o., Maribor, sklicujejo
ustanovno skupščino
Trgovinske zbornice Slovenije,
ki bo dne 17. 11. 2006 ob 13. uri v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču,
Dunajska cesta 18, Ljubljana.
Dnevni red:
1. točka: Otvoritev ustanovne skupščine.
2. točka: Ustanovitev Trgovinske zbornice Slovenije in sprejem Statuta Trgovinske
zbornice Slovenije.
3. točka: Določitev poslovnega naslova
Trgovinske zbornice Slovenije.
4. točka: Izvolitev Predsednika Trgovinske zbornice Slovenije.
5. točka: Izvolitev članov Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije.
6. točka: Izvolitev članov Nadzornega
odbora Trgovinske zbornice Slovenije.
7. točka: Sprejem programa dela in Finančnega načrta.
8. točka: Določitev višine članarine.
9. točka: Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in
predlogom Statuta član zbornice, in sicer
pravne in fizične osebe, s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
na trgu samostojno in pretežno opravljajo
pridobitno trgovinsko, proizvodno in storitveno dejavnost, lahko pa so tudi iz drugih
gospodarskih panog.
Ustanovne skupščine se lahko udeležijo
tudi zakoniti zastopniki in pooblaščenci v
prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu Trgovinske zbornice Slovenije.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo vsaj do vključno
10. 11. 2006 pisno prijavili svojo udeležbo
na naslov pooblaščenca sklicatelja odvetnika mag. Mirana Kosa iz Odvetniške pisarne
Kos in partnerji, o.p., d.n.o., Koroška c. 14,
2390 Ravne na Koroškem.
Popolno gradivo za ustanovno skupščino
je bodočim članom Trgovinske zbornice Slovenije na vpogled na sedežu pooblaščenca
odvetnika mag. Mirana Kosa iz Odvetniške
pisarne Kos in partnerji, o.p., d.n.o., Koro-

SV 1165/06
Ob-30311/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 1165/06 z dne 19. 10. 2006, je bilo stanovanje št. 6, v izmeri 70,70 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Zofke
Kvedrove 14 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
1913, vpisani pri vl. št. 1490 k.o. Zgornja
Šiška, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v
Ljubljani, last zastavitelja Boštjana Lotriča,
iz Ljubljane, Zofke Kvedrove 14, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
29. 6. 2006, z Janezom Lotričem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 32.795 EUR, s pripadki.
SV 1166/06
Ob-30312/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 1166/06 z dne 19. 10. 2006, je bilo stanovanje št. 6, v izmeri 70,70 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Zofke
Kvedrove 14 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
1913, vpisani pri vl. št. 1490 k.o. Zgornja
Šiška, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v
Ljubljani, last zastavitelja Boštjana Lotriča,
iz Ljubljane, Zofke Kvedrove 14, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
29. 6. 2006, z Janezom Lotričem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29.935 EUR, s pripadki.
SV 1168/06
Ob-30313/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1168/06
z dne 19. 10. 2006, je bilo enosobno stanovanje v skupni izmeri 32,88 m2, ki se nahaja
v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Andreaševa ulica 6 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 59/1 k.o. Zgornja Šiška, last zastaviteljev
Derviša Muzafinovića in Fikrete Kršljak, oba
iz Ljubljane, Andreaševa ulica 6, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 10.
2006, z Antonom Hajšnom kot prodajalcem
in enosobno stanovanje v skupni izmeri
21,63 m2, ki se nahaja v kleti stanovanjske
stavbe na naslovu Andreaševa ulica 6 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 59/1 k.o. Zgornja
Šiška, last zastaviteljice Fikrete Kršljak, iz
Ljubljane, Andreaševa ulica 6, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0110 /PD-754/OBR,
sklenjene dne 7. 5. 1993, z Litostroj Holding,
d.d., oba zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29.270 EUR, s pripadki.
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SV 1169/06
Ob-30314/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1169/06
z dne 19. 10. 2006, je bilo enosobno stanovanje v skupni izmeri 32,88 m2, ki se nahaja v kleti stanovanjske stavbe na naslovu
Andreaševa ulica 6 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 59/1 k.o. Zgornja Šiška, last zastaviteljev Derviša Muzafinovića in Fikrete
Kršljak, oba iz Ljubljane, Andreaševa ulica
6, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 10. 2006, z Antonom Hajšnom
kot prodajalcem in enosobno stanovanje v
skupni izmeri 21,63 m2, ki se nahaja v kleti
stanovanjske stavbe na naslovu Andreaševa ulica 6 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 59/1
k.o. Zgornja Šiška, last zastaviteljice Fiktere
Kršljak, iz Ljubljane, Andreaševa ulica 6,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0110
/PD-754/OBR, sklenjene dne 7. 5. 1993,
z Litostroj Holding, d.d., oba zastavljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.270 EUR, s
pripadki.
SV 1435/06
Ob-30315/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1435/06
z dne 20. 10. 2006, so bile nepremičnine,
poslovni prostori, ki se nahajajo v stavbi v
Mariboru, Ulica heroja Šaranoviča 27-29,
zgrajeni na parcelah številka 422/10, številka 422/21 in številka 422/20, katastrska
občina Melje, in sicer:
– poslovni prostori številka 1, 2 in 3, v
prvem nadstropju objekta B, v skupni izmeri
219,31 m2, last dolžnice – zastaviteljice Tanje Verglez, rojene 21. 12. 1974, stanujoče
Cesta na Agrarno 12, Hotinja vas, 2312 Orehova vas, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478/183/2006-7 z dne 26. 9.
2006 in Zemljiškoknjižnega dovolila številka
478-183/2006-4 z dne 24. 7. 2006;
– poslovni prostor številka 4, v prvem
nadstropju objekta B, v izmeri 70,49 m2,
last dolžnice – zastaviteljice Tanje Verglez, rojene 21. 12. 1974, stanujoče Cesta
na Agrarno 12, Hotinja vas, 2312 Orehova vas, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478/183/2006-8 z dne 26. 9.
2006 in zemljiškoknjižnega dovolila številka
478-183/2006-4 z dne 24. 7. 2006 ter
– poslovni prostor številka 17, v prvem
nadstropju objekta B, v izmeri 96,94 m2,
last dolžnice – zastaviteljice Tanje Verglez, rojene 21. 12. 1974, stanujoče Cesta
na Agrarno 12, Hotinja vas, 2312 Orehova vas, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 478/183/2006-9 z dne 26. 9.
2006 in zemljiškoknjižnega dovolila številka
478-183/2006-4 z dne 24. 7. 2006;
zastavljene v korist upnice NLB Leasing
Maribor družba za finančne in druge storitve ter trgovino d.o.o., s sedežem Titova
cesta 2A, 2000 Maribor, matična številka
5968321, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Tanje Verglez, in sicer v višini
135.033,80 EUR s pripadki, ki zapade v
dokončno plačilo 18. 10. 2021 oziroma na
dan odpoklica upnice.
SV 993/06
Ob-30316/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
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Ljubljane, opr. št. SV-993/06 z dne 17. 10.
2006, DK 124/06, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Nusdorferjeva 11
v Ljubljani, v skupni izmeri 81,54 m2, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah ter
zemljišču potrebnem za redno rabo stavbe,
last zastaviteljev Vidović Momira in Vidović
Dušanke, oba stanujoča Nusdorferejva ulica 11, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 3333/92
z dne 28. 12. 1992, sklenjene med njo kot
kupcema Vidović Momirom in Vidović Dušanko, oba stanujoča Nusdorferejva ulica
11, Ljubljana ter Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika B in B FIN d.o.o., Ljubljanska cesta 41, Trzin, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,000.000 SIT s pripadki, napram dolžnikoma Vidovič Momiru in Vidovič
Dušanki, oba stanujoča Nusdorferjeva ulica
11, Ljubljana.
SV 1097/06
Ob-30317/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1097/06 z dne 19. 10.
2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2,
v izmeri 70,13 m2, v stanovanjski hiši na
naslovu Ulica Zofke Kvedrove 8, Ljubljana,
na parc. št. 1911, k.o. Zgornja Šiška, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Ljubljani, ki je last zastavitelja Čebular Matjaža, Vurnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, do
celote, na podlagi sklepa o dedovanju opr.
št. I D 30/05 z dne 20. 10. 2005, po pokojni
Čebular Jožici, ki je lastninsko pravico do
celote pridobila na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 11. 1991, dodatka
z dne 8. 3. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 29. 3. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
38.500 EUR s pripadki.
SV 20/2006
Ob-30318/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 20/2006 z dne 23. 10.
2006, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Kranju, Šempetrska 32, stoječe na parc.
št. 1160/30 k.o. Stražišče, v skupni izmeri 59,60 m2, last zastaviteljev Andrejke Češnovar, Bergantova cesta 9, Medvode in
Milomirja Mikića, Ješetova ulica 10, Kranj,
vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 10. 2006,
s prodajalko Silvo Grušovnik, Čadovlje 9a,
Golnik, zastavljeno v korist Banke Koper, s
sedežem Pristaniška 14, Koper, matična št.
5092221, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 18,000.000 SIT s pripadki, z letno
obrestno mero v višini Euribor + 2,30% ter z
zapadlostjo glavnice dne 30. 10. 2031.
SV 757/06
Ob-30319/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 757/06 z dne 23. 10.
2006, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi na Jesenicah, C.
revolucije 2b, stoječe na parc. št. 518/3
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 61,35 m2,
last zastaviteljev Edine Hađić in Semira
Hađića, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1997, za-
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stavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v
Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT
s pripadki.
SV 786/06
Ob-30320/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 786/06 z dne 19. 10.
2006, sta:
– stanovanje št. 12, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 2, stoječe na
parc. št. 1359 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
43,89 m2, last zastavitelja Sanela Redžića,
Cesta železarjev 7, Jesenice, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 16. 10. 2006 in
– stanovanje št. 5, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta železarjev 7, stoječe na parc.
št. 1224/12 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
21,88 m2, last zastaviteljice Lutfije Redžić,
Cesta železarjev 7, Jesenice, na podlagi pogodbe št. ISP 003/95-G o prodaji stanovanja
z dne 20. 3. 1996,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
85.950 CHF s pripadki.
SV 791/06
Ob-30321/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 791/06 z dne 23. 10.
2006, je bil poslovni prostor v stanovanjsko-poslovnem Centru II na Jesenicah v
pritličju stanovanjske stolpnice S-C (severni
in zahodni del), Cesta maršala Tita 45, v
izmeri 80 m2, stoječe na parc. št. 461, parc.
št. 462/1 in parc. št. 465, vse k.o. Jesenice, last zastavitelja Sanitar, d.o.o., Radovljica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 7. 7. 2006 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 12. 10. 2006, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., matična številka
5092221, Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.210 EUR
s pripadki.
SV 876/06
Ob-30322/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. 876/06 z dne 23. 10. 2006,
je bilo zastavljeno enoinpolsobno stanovanje št. 5, v 1. nadstropju v izmeri 48,60 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom
Tomšičeva 11, 1241 Kamnik, stoječi na parc.
št. 24/1 k.o. Kamnik, ki je last zastavitelja
Ertl Aljoše, roj. 13. 9. 1974, stan. Tomšičeva
ulica 11, 1241 Kamnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 8. 1998, sklenjene med Pristovšek Danijelom (prodajalec)
in Novak Špelo ter Ertl Aljošo (kupca) ter
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 10. 2006, sklenjene med Novak Špelo
(prodajalka) in Ertl Aljošo (kupec), v korist
kreditodajalke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, mat. št.
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 86.208,33 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, z obrestno mero 6-mesečni
CHF Libor (spremenljiv pod pogoji iz pogodbe) + 1,90% letno, z ostalimi pripadki in izvršilnimi stroški, s končno zapadlostjo v plačilo
dne 3. 11. 2036, z možnostjo predčasnega
odpoklica kredita.

SV 742/2006
Ob-30374/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št.
SV 742/2006 z dne 24. 10. 2006, je bilo stanovanje št. 10, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše Ljubljanska cesta št. 4C, 1290
Grosuplje, v izmeri 60,21 m2, ki stoji na parc.
št. 1596/3, pripisana vl. št. 1357, k.o. Grosuplje-naselje, solast solidarnih dolžnikov in
zastaviteljev Ružice Jagodić in Milenka Banjac, oba Ljubljanska cesta 4D, 1290 Grosuplje, zastavljeno v korist Bank Austria Credit
anstalt d.d. Ljubljana, Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 132.810 CHF, s pripadki.
SV 1685/2006
Ob-30390/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1685/2006 z dne
24. 10. 2006, je stanovanje št. 1/I, v izmeri
63,24 m², v hiši v Mariboru, Rotovški trg
6 – parc. št. 1667 k.o. Maribor Grad, last
Srpak Dražena, stan. Maribor, Rotovški trg
6, na temelju prodajne pogodbe št. 792/95
z dne 5. 6. 1996 s pril., zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
59.300 CHF s pp, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila.
SV 1739/06
Ob-30504/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1739/06 z dne 24. 10. 2006, je stanovanje št. 13 v skupni izmeri 74,80 m2,
v III. nadstropju stanovanjskega bloka, ki
stoji na parc. št. 930/5 k.o. Kranj, na naslovu
Dražgoška ulica 6, Kranj, last Mateje Rotar,
Maistrova ulica 1, Radovljica, na podlagi
notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne
19. 10. 2006, opr. št. SV 896/2006, sklenjene s prodajalcema Šefikom Mujagićem in
Nero Kontrec, oba stanujoča Dražgoška ulica 6, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 113.140 CHF
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 1,90% letno, z rokom vračila v 240
zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade v plačilo dne 31. 10. 2026.
SV 800/06
Ob-30505/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 800/06 z dne 24. 10. 2006,
je stanovanje št. 96, ki se nahaja v 10. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 1 B, stoječe na parc.
št. 515/5, parc. št. 515/6, parc. št. 520/69,
parc. št. 521/49 in parc. št. 521/55, vse k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 60,65 m2, last zastavitelja Darka Dobravca, Ribčev Laz 4A,
Bohinjsko Jezero, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 10. 2006, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 76.500 CHF s pripadki.
SV 801/06
Ob-30506/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 801/06 z dne 24. 10.
2006, je stanovanje št. 78, ki se nahaja v
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12. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 3B, stoječe
na parc. št. 533/45 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 60,98 m2, last zastaviteljice Kristine
Kero, Hrušica 187, Hrušica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9. 2006, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
69.620 CHF s pripadki.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 86/93
Os-29831/06
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom: Slovenske železarne, Livarna
d.o.o. Štore, Železarska c. 3, Štore – v
stečaju, razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase,
ki bo dne 29. novembra 2006 ob 13. uri v
sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 166,948.968,54 SIT ter za
prispevke delodajalca 1,754.964,26 SIT,
skupno 168,703.932,80 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 16,27% kar
vse je natančno, v skladu z dol. 163. člena
ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve, ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve)
na oglasni deski tukajšnjega sodišča ter v
stečajni pisarni med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 10. 2006
St 18/2005
Os-29833/06
Stečajni postopek nad dolžnikom Elide
d.o.o., vzdrževanje, avtoservis in trgovina, Vanganelska cesta 14, Koper, se
začne in se takoj zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 10. 2006
St 65/2005
Os-29834/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 65/2005 z dne 10. 7. 2006 dolžniku Položan Mont, Montaža in varjenje kovin,
Hidajet Položan s.p., Cesta talcev 19, Koroška Bela, Jesenice, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Veljka Jana, Blaževa
ulica 3f, Škofja Loka.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, ki določa, da sodišče
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postavi začasnega zastopnika, če dolžnik
nima pooblaščenca, nahaja pa se v tujini in
se vročitev ni mogla opraviti.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2006
St 61/2005
Os-29836/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 61/2005 z dne 10. 7. 2006 dolžniku Zidarstvo in fasaderstvo Mucaj Afrim s.p.,
Partizanska ulica 6, Tržič, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Veljka Jana,
Blaževa ulica 3f, Škofja Loka.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če dolžnik
nima pooblaščenca, nahaja pa se v tujini in
se vročitev ni mogla opraviti.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2006
St 93/2006
Os-29837/06
To sodišče je s sklepom St 93/2006 dne
16. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom GEA-SOL d.o.o., Brnčičeva
13, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2006
St 195/2006
Os-29839/06
To sodišče je s sklepom z dne 17. 10.
2006 pod opr. št. St 195/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Avtoprevozništvo Grandovec Anton, s.p.,
Cesta 15, Videm Dobrepolje, matična št.
1261185, davčna št. 62748831, šifra dejavnosti 60.240.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlog
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijave terjatev upnikov za oklic o začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom objavljen v Uradnem listu RS, dne
22. 9. 2006, številka 98, pod opr. št. Ppn
133/2006 se štejejo za prijave terjatev tudi
v tem postopku.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
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višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(17. 10. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica v Ljubljani.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– MF DURS, izpostava Grosuplje, Kolodvorska 4, Grosuplje,
– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana,
– Mlinotest, d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina,
– Robert Zoretič, s.p., Kalinova 8, Ljubljana,
– Smlatič Nermin, Frankopanska cesta
23, Ljubljana (predstavnik delavcev).
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2006
St 39/2006
Os-29840/06
To sodišče je s sklepom St 39/2006 dne
16. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom CIC, Center za mednarodno konkurenčnost – v stečaju, Dunajska
101, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2006
St 109/2005
Os-29841/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad AK Inženiring d.o.o., Savlje
89, Ljubljana – v stečaju za dne 21. 12.
2006 ob 12.45 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št.
V/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7 v sobi 10 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2006
Ppn 133/2006
Os-29844/06
To sodišče je s sklepom z dne 28. 9.
2006 pod opr. št. Ppn 133/2006 ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Avtoprevozništvo Grandovec Anton s.p.,
Cesta 15, Videm Dobrepolje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2006

Stran

8518 /

Št.

110-111 / 27. 10. 2006

St 95/2003
Os-29846/06
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Paking inženiring d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Industrijska ulica 9, dne
7. 12. 2006 v sobi št. 253 ob 11.30 narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase. Upniki lahko pregledajo
osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št. 227), in sicer v ponedeljek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2006
St 34/2006
Os-29848/06
1. Z dnem 17. 10. 2006 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Verbai Alen s.p., Prevozi & izklopi, Šalovci
164/b, Šalovci (davčna številka 18292747,
matična številka 1714244000).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
začetka stečajnega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije. 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
42200-7110006-51100346.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 1. 2007 ob 9. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 17. 10. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo
Uradnemu listu Republike Slovenije. 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 17. 10. 2006
St 22/2006
Os-29850/06
To sodišče je dne 17. 10. 2006 s sklepom
opr. št. St 22/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Market Daj Dam trgovina in
posredniške storitve Andrej Karner s.p.,
Prešernova 11, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 10. 2006
St 24/2005
Os-29851/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Grad & Ker podjetje za pro
izvodnjo, gradbeni inženiring, obrt in tr-
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govino d.o.o., Prisoje 8, Prevalje, opr. št.
St 24/2005, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Grad & Ker podjetje za pro
izvodnjo, gradbeni inženiring, obrt in trgovino d.o.o., Prisoje 8, Prevalje iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 2006
St 53/2005
Os-29879/06
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99, v nadaljevanju
ZPPSL) to sodišče objavlja oklic o začetku
stečaja:
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 53/2005, je sodišče dne 16. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zelcom, storitve in trgovina, d.o.o., Vojkovo
nabrežje 30, Koper, matična št. 5934591,
šifra dejavnosti 28.520.
Za stečajnega upravitelja se postavi Brane Gorše iz Ljubljane.
Upnike pozivamo, da z vlogo v 2 izvodih
in z dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Upniki, ki so bili delno poplačani v prisilni poravnavi nad dolžnikom, katera se je
pri tukajšnjem sodišču vodila pod opr. št.
St 12/2002, prijavijo v stečajnem postopku
celotno terjatev, zmanjšano za odstotek, za
katerega se šteje, da so bili zanj poplačani
na podlagi potrjene prisilne poravnave; upniki, ki niso bili niti delno poplačani, pa prijavijo
terjatev v polnem znesku.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev se določi na
18. 1. 2007 ob 8.45, v sobi 135/I tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 10. 2006
PPN 50/2006
Os-29880/06
To sodišče je s sklepom z dne 25. 9.
2006 pod opr. št. PPN 50/2006 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Avtomarket d.o.o., Trgovina, leasing,
Dunajska 421, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik izplačal:
Upnikom razreda C (navadni upniki s
faktorjem glasovalne pravice 1), kot so navedeni v sklepu priloženi tabeli upraviteljice
z dne 26. 9. 2006 »izračun za izplačilo ugotovljenih terjatev«, plačati njihove ugotovljene terjatve v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočno sklenjene prisilne poravnave,
z obrestno mero 1% nominalno.
Ugotovi se, da prisilna poravnava nima
učinka na terjatve ločitvenih upnikov, terjatve izločitvenih upnikov in terjatve po 160.
členu ZPPSL (za neporavnane davke in prispevke za plače delavcev), ki so razvidne iz
sklepu priložene tabele upraviteljice z dne
25. 9. 2006.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni k sklepu priložene tabele »izračun za izplačilo ugotovljenih terjatev«, zato
jih je dolžnik dolžan izplačati v višini in v
roku kot upnike razreda C.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale

do 21. 3. 2006 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 9. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 13. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2006
St 138/2006
Os-29881/06
To sodišče je s sklepom St 138/2006 dne
18. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Karlo Cerjak ml., s.p., pranje
in likanje perila in oblek, Kolodvorska
10, Ljubljana, matična številka 5781333,
številka dejavnosti 93.010, davčna številka
14141191, zap. št. vpisa 25040694.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Aleksander Šimon 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 12. 1. 2007 ob 11. uri 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
18. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2006
St 173/2006
Os-29882/06
To sodišče je s sklepom St 173/2006
dne 18. 10. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gašperin Trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, Rovšnikova ulica
6, matična številka 5469155, vložna številka
13729300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 1. 2007 ob 11.15, v razpravni dvorani št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2006
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St 3/2006
Os-29883/06
Poravnalni senat dolžnika MS turistično, kmetijsko in trgovsko podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru, preklicuje narok za
prisilno poravnavo za dne 6. 11. 2006 ob 9.
uri in določa, da bo narok za prisilno poravnavo dne 11. 12. 2006 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tem sodišču na stečajnem oddelku v sobi št. 5, v času uradnih ur.
Upniki lahko glasujejo o prisilni poravnavi
tudi pisno.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 10. 2006
St 17/2006
Os-29884/06
To sodišče je dne 18. 10. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 17/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika A.G. arhitektura – gradbeništvo, d.o.o., Nova Gorica,
Delpinova 13, 5000 Nova Gorica, matična
številka 5309093, šifra dejavnosti 74203.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-8450083641, sklic na št.
11 42218-7110006-1706. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. 1. 2007 ob 8.30, v sobi 119/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2006
St 20/2006
Os-29885/06
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Mirage Holografhy Studio d.o.o.,
Jedinščica 45, Novo mesto in njegovimi
upniki vabi poravnalni senat upnike na narok
za prisilno poravnavo, ki bo dne 13. 2. 2007
ob 9. uri v sobi 117 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča, soba št. 15 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 10. 2006
St 18/2006
Os-29886/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2006 z dne 18. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Hesper turizem in gostinstvo d.o.o., Koroška cesta 47, Dravograd, matična številka
1763873, davčna številka 16785827.
Odslej firma glasi: Hesper turizem in gostinstvo d.o.o. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik iz Raven na Koroškem,
Navrški vrh 3/c.
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III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami. 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
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na TRR
za pravne osebe št.: 01100-8450087424
(sklic na št. 11 42250-7110006) za fizične
osebe št. 01100-8450087521 (sklic na št.
11 42250-7110006).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
17. januarja 2007, ob 9. uri v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 18. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 10. 2006
St 69/2006

Os-29900/06

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 69/2006 sklep z dne 19. 10.
2006:
I. To sodišče je neposredno dne 4. 9.
2006 ob 14.50 prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Profiplast Miroslav Jakop s.p., Zavrh nad
Dobrno 10, Dobrna in je dne 19. 10. 2006
ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Profiplas Miroslav Jakop s.p., Zavrh
nad Dobrno 10, Dobrna (matična številka:
5809836, ID št. za DDV: SI39983226).
Odslej se firma glasi: Profiplast Miroslav
Jakop s.p., Zavrh nad Dobrno 10, Dobrna
(matična številka: 5809836, ID št. za DDV:
SI39983226) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p. Arja vas 1, Prebold, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
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 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00690606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. januarja 2007 ob 13.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 19. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2006
St 65/2006
Os-29907/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 65/2006 sklep z dne 19. 10.
2006:
I. To sodišče je dne 28. 8. 2006 ob 14.45
prejelo neposredno predlog upnika: Republika Slovenija, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju,
Trg celjskih knezov 10, Celje, za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Avtoprevozništvo Lenart Blatnik s.p., Laška
vas 8, Laško, ki ga zastopa odv. Nina Zidar-Klemenčič, Ozka ulica 3, Celje z dne
25. 8. 2006 in je dne 19. 10. 2006 ob 13.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Avtoprevozništvo Lenart Blatnik s.p., Laška
vas 8, Laško (mat. št.: 5557039, ID št. za
DDV: SI63951797).
Odslej se firma glasi: Avtoprevozništvo
Lenart Blatnik s.p., Laška vas 8, Laško (mat.
št.: 5557039, ID št. za DDV: SI63951797)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p. Arja vas 1, Prebold, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00650606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. januarja 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 19. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2006
St 59/2006
Os-29908/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 59/2006 sklep z dne 19. 10.
2006:
I. To sodišče je dne 7. 8. 2006 ob 15.
uri prejelo neposredno predlog upnika: RS,
MF, DURS, Davčni urad Celje, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v
Celju, Trg celjskih knezov 10, Celje, za za-
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četek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Rast, Boštjan Večko s.p., Lokrovec 68,
Celje z dne 7. 8. 2006 in je dne 19. 10. 2006
ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Rast Boštjan Večko s.p., Lokrovec
68, Celje (mat. št.: 5584842, ID št. za DDV:
SI63780674.
Odslej se firma glasi: Rast Boštjan Večko
s.p., Lokrovec 68, Celje (mat. št.: 5584842,
ID št. za DDV: SI63780674 – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00590606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. januarja 2007 ob 13.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 19. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2006
St 72/2006
Os-29910/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 72/2006 sklep z dne 19. 10.
2006:
I. To sodišče je dne 14. 9. 2006 ob 8. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Zaključna
gradbena dela Nataša Virbnik s.p., Prihova
26, Nazarje, z dne 14. 9. 2006 in je dne
19. 10. 2006 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Zaključna gradbena
dela Nataša Virbnik s.p., Prihova 26, Nazarje (matična številka: 3058395, ID št. za
DDV: SI58263896).
Odslej se firma glasi: Zaključna gradbena dela Nataša Virbnik s.p., Prihova 26,
Nazarje (matična številka: 3058395, ID št.
za DDV: SI58263896 – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
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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 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11 42153-7110006-00720606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. januarja 2007 ob 14. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 19. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2006
St 134/2004
Os-30031/06
To sodišče je s sklepom St 134/2004
dne 17. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Radiocom, d.o.o. – v
stečaju, Ljubljana, Koprska 94.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2006
St 84/2006
Os-30032/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 84/2006 z dne 19. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad podjetjem Krimaro,
podjetje za trgovino, posredništvo in
storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Dogoška 65/1.
Odslej se dolžnikova firma glasi Krimaro,
podjetje za trgovino, posredništvo in storitve
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Dogoška 65/1,
njegova matična številka je 5535832, šifra
dejavnosti pa 51.900.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, univ. dipl. ekonomist, stan. Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, 2000
Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz
o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki
znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT).
Narok za preizkus terjatev bo dne 16. 1.
2007 ob 9. uri v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol
gove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2006

St 6/2006
Os-30033/06
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Športno
društvo NK Mura, Kopališka 45, Murska
Sobota, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 10. 2006
St 32/2006
Os-30034/06
Po prvem odstavku 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se z
dnem 19. 10. 2006 začne stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Zetor,
Dani Kramberger s.p., Radgonska cesta
6, Radenci, 9252 Radenci, matična številka: 1289586000, davčna številka: 98144901
ter z istim dnem zaključi.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa o začetku
in zaključku stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 10. 2006
St 16/2003
Os-30235/06
To sodišče je s sklepom St 16/2003 dne
18. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Mihael Lisac s.p. – v stečaju, Pirče 9, Vas pri Kočevju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz Poslovnega registra pri
AJPES-u.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2006
St 206/2003
Os-30236/06
To sodišče je s sklepom St 206/2003
dne 19. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Julijana trgovina d.o.o.
– v stečaju, Ljubljana, Gosposvetska 10,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2006

Izvršbe
In 2006/00110
Os-28935/06
Z rubežnim zapisnikom z dne 5. 10.
2006, v izvršilni zadevi In 2006/00110, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je bil
opravljen rubež nepremičnine, to je dvosobnega stanovanja št. 10, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šolska ulica 8,
Brežice, ki leži na parc. št. 386, št. z.k. vlož.
477, k.o. Brežice, v skupni izmeri 50,48 m2,
s pripadajočimi skupnimi prostori.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana
v Zemljiško knjigo, v korist upnika Komunalnega podjetja d.d., Brežice.
In 2006/00141
Os-28936/06
Z rubežnim zapisnikom z dne 5. 10.
2006, v izvršilni zadevi In 2003/00141, ki
ga je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je
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bil opravljen rubež nepremičnine, to je enosobnega stanovanja št. 7, v II. nadstropju
(4. etaža) večstanovanjske hiše na naslovu
Kregarjeva ul. 3, Brežice, z vsemi pripadajočimi prostori v izmeri 31,15 m2.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana
v Zemljiško knjigo, v korist upnika Komunalnega podjetja d.d., Brežice.

na, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, v kraju Glazerjeva 7, Ruše, pri dolžniku Antonu Horvatu,
opravila rubež nepremičnine, enosobnega
stanovanja št. 4 v izmeri 36 m2, ki se nahaja
v prvem nadstropju, s pripadajočo kletjo v
izmeri 3,5 m2, oboje v stanovanjski hiši v
Rušah, Glazerjeva ulica 7, ki leži na parc.
št. 1398, vl. št. 320, k.o. Ruše.

In 2005/00921
Os-29154/06
Izvršitelj Franko Slavec, je dne 11. 9.
2006 ob 10. uri, v izvršilni zadevi Okrajnega
sodišča v Kopru, opr. št. In 06/182, zaradi
izterjave 4,141.785 SIT, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer garsonjere, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta na parc. št. 1367/1, k.o. Oltra, na
naslovu Oljčna pot 8, Ankaran, ki sestoji iz
kuhinje, kopalnice z WC ter sobe v skupni
izmeri ca. 20 m2.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 10. 2006
In 2004/00561
Os-27782/06
Izvršitelj Matjaž Požar je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru,
opr. št. In 2004/00561 z dne 19. 8. 2004,
opravil dne 18. 4. 2006 rubež nepremičnine
– dvosobnega stanovanja št. 6, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, stoječe
na parc. št. 518, vl. št. 1916, k.o. Tabor, last
dolžnice Krajnc Karmen do 1/2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2006

Z 2/2003
Os-26137/06
Okrajno sodišče na Ptuju je po sodniku
Aleksandru Turku, v izvršilni zadevi upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finance,
Davčne uprave RS, Davčnega urada Ptuj,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Oddelek na Ptuju, Vodnikova ul. 2, Ptuj, zoper
dolžnika Atanasov Vladimirja, Vičava 61,
Ptuj, zaradi zavarovanja denarne terjatve
1,381.836 SIT s pp sklenilo:
sklep o zavarovanju Z 2/2003 z dne 5. 2.
2003, se popravi tako, da se poslej glasi:
sodišče dovoli predlagano zavarovanje.
Za izvršitelja se določi sodni izvršitelj
Aljoša Valent, ki opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – štirisobnega stanovanja v stanovanjski hiši Vičava 61
na Ptuju, stoječi na parc. št. 729/2, pripisani
pri vl. št. 523, k.o. Ptuj, stanovanje št. 5 v
prvi etaži, v skupi izmeri 96,28 m2.
V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na
Ptuju se pri vl. št. 523, k.o. Ptuj, opravi izbris
plombe pod Dn št. 2955/03.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 2003

In 2006/00161
Os-28107/06
Izvršiteljica Branka Horvat Zec je dne
12. 7. 2006, ob 12. uri, v prisotnosti dolžnice
Marije Zafran, na naslovu Šolska ulica 22,
v Lovrencu na Pohorju, opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer dvosobnega stanovanja št. 7, v III.
nadstropju stanovanjskega bloka na Šolski
ulici 22, v Lovrencu na Pohorju, v skupni
izmeri 41,24 m2, v korist upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska c. 31, Ljubljana.

In 2003/00305
Os-27741/06
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 29. 3.
2006, opr. št. In 2006/116, je bil dne 30. 8.
2006 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež stanovanja št. 7, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Center 147, Črna na Koroškem, last
dolžnikov Darje Molari, do 1/2 in Ferdinanda
Molarija, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 9. 2006

In 2005/00906
Os-28720/06
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega
sklada RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika
Antona Horvata, Glazerjeva ulica 7, Ruše,
zaradi izvršbe na nepremičnino, je izvršitelj
Zoran Kovačič dne 17. 1. 2006, s pričetkom
ob 9. uri, na naslovu Glazerjeva ulica 7,
Ruše, ob prisotnosti dolžnika Antona Horvata opravil rubež nepremičnine, stanovanja
številka 4, v zgornji etaži večstanovanjske
hiše, na naslovu Glazerjeva ulica 7, Ruše,
ki stoji na parcelni številki 1398, pripisano
vložni številki 320, k.o. Ruše. Zarubljena
nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo
in obsega: kuhinjo površine 9,19 m2, sobo
(spalnico) površine 12,84 m2, kopalnico površine 1,14 m2 (skupna lastnina več stanovalcev), stranišče površine 0,80 m2 (skupna
lastnina več stanovalcev), drvarnico površine 7,57 m2 in kletni boks površine 3,32 m2.

In 175/2005
Os-18369/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
20. 12. 2005, pod opr. št. In 175/2005, v
korist upnice Abanke Vipa, d.d. Velenje, Kersnikova 1, zoper dolžnico Biserko Koštrun
iz Velenja, Tomšičeva 11, zaradi izterjave
415.266 SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo
predstavlja stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Tomšičeva 11
v Velenju, v skupni izmeri 43,39 m2, ki stoji
na parc. št. 2570, vpisani pri vl. št. 400, k.o.
Velenje in katerega lastnica je po podatkih
v spisu v celoti dolžnica Biserka Koštrun iz
Velenja, Tomšičeva 11.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 6. 2006

In 2006/00072
Os-28721/06
Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa
4, Maribor, je dne 5. 9. 2006, s pričetkom
ob 14. uri, v zadevi opr. št. In 2006/00072,
Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika
Horvat Antona, Glazerjeva ul. 7, 2342 Ruše,
za upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska c. 31, Ljublja-

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1616/2006
Os-27530/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Vesne Skol, Matije Blejca 8, Kamnik, ki jo
zastopa Stupo d.o.o., Kamnik, Maistrova
ul. 16, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini z ident. št. 31.E, vpisano v
podvl. št. 1733/31, k.o. Podgorje, na ime
predlagateljice izdalo sklep Dn 1616/2006 z
dne 24. 8. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine za pogodbo št. 353/77 z dne
26. 9. 1977, sklenjeno med SGP Graditelj
Kamnik, kot prodajalcem in Puhan Pavlom
ter Marijo, Sadinja vas 36 a, Dobrunje, kot
kupcema, za dvoinpolsobno stanovanje v
kleti z oznako K-1 stanovanjskega bloka
B-5, Bakovnik-jug, stoječega na parc. št.
1240/2 in 1241/1, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,45 m2,
kopalnico, WC 4,30 m2, predsobo 7,15 m2,
kuhinjo in jedilni kot 15,96 m2, dnevno
sobo 14,40 m2, kabinet 8,60 m2, spalnico
12,80 m2 in shrambo 2,10 m2, za kupnino v
znesku 362.618 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Vesne Skol, Matije Blejca 8,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 9. 2006
Dn 3001/2005
Os-27531/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šabotić Enverja, Matije Blejca 16, Kamnik,
ki ga zastopa odvetnik Silvester Učakar,
Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na dvosobnem stanovanju z
balkonom, v prvem nadstropju z oznako
42, v skupni izmeri 63,60 m2 in klet z oznako 42 v izmeri 4,70 m2, na naslovu Matije
Blejca 16, Kamnik, vpisanem v podvl. št.
1471/42, k.o. Podgorje, na ime predlagatelja izdalo sklep Dn 3001/2005 z dne 19. 6.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – za pogodbo o prodaji stanovanja z
dne 27. 5. 1993, sklenjeni med Kemijsko
industrijo Kamnik, Fužine 9, Kamnik, kot
prodajalcem in Šabotič Milico ter Šabotič Nazifom, Matije Blejca 16, Kamnik, kot
kupcema, za dvosobno stanovanje v stanovanjski hiši Matije Blejca 16, Kamnik.
Stanovanje obsega kuhinjo v izmeri 17 m2,
sobo 14,16 m2, sobo 16,77 m2, sobo brez
izmere, kopalnico + WC 4,20 m2, predsobo 3,26 m2, teraso 0,60 m2, shrambo brez
izmere, klet 2,18 m2, balkon brez izmere in
ložo 5,03 m2, skupaj 65,20 m2, za kupnino
2,196.307,40 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Šabotić Enverja, Šabotić Nazifa in Šabotić Azemina, vsi Matije Blejca
16, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 9. 2006
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Dn 1615/2006
Os-27532/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vučenik Dragutina, Matije Blejca 18, Kamnik, ki
jo zastopa Stupo d.o.o. Kamnik, Maistrova ul. 16, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini z ident. št. 28.E, vpisani
v podvl. št. 1733/28 k.o. Podgorje, na ime
predlagatelja izdalo sklep Dn 1615/2006 z
dne 24. 8. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine:
– za pogodbo št. 329/77 z dne 25. 3.
1977, sklenjeno med SGP Graditelj Kamnik,
Maistrova ul. 7, kot prodajalcem in Semalič
Nado, Majaronova 24, Ljubljana, kot kupcem, za dvosobno stanovanje z oznako
6x/IV. nadstropje - južno stopnišče, v stanovanjskem bloku B.5, Bakovnik-jug, stoječ
na parc. št. 1240/2 in 1241/1, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 6,05 m2, kuhinjo in jedilni kot 13,80 m2,
predsobo 3,85 m2 + WC 5,20 m2, dnevno
sobo 16,90 m2, spalnico 13,80 m2, loggiobalkon 1,80 m2, loggio-balkon 0,98 m2 in
kletno shrambo 1,70 m2, skupaj 64,08 m2,
za kupnino v znesku 428.486 DIN;
– za prodajno pogodbo z dne 21. 11.
1983, sklenjeno med Semolič Nado, Matije
Blejca 8, Kamnik, kot prodajalcem in Poje
Stankom, Trg zbora odposlancev 4, Kočevje, kot kupcem, za dvosobno stanovanje v
izmeri 64,08 m2 – št. 58, ki se nahaja v ulici
Matije Blejca 8, Kamnik, stoječega na parc.
št. 1240/2, 1241/1, k.o. Podgorje, za kupnino v znesku 1,555.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Vučenik Dragutina, Matije Blejca
18, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 9. 2006
Dn 1613/2006
Os-27533/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Emilije Micev, Matije Blejca 8, Kamnik, ki jo
zastopa Stupo d.o.o., Kamnik, Maistrova ul.
16, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini z ident. št. 17.E, vpisano v podvl. št.
1733/17, k.o. Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep Dn 1613/2006 z dne 24. 8.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – za pogodbo št. 303/77 z dne 20. 1.
1977, sklenjeno med SGP Graditelj Kamnik,
Maistrova ul. 7, Kamnik, kot prodajalcem
in Micev Emilijo, Kamnik, Tunjiška c. 4, kot
kupcem, za dvosobno stanovanje z oznako
6x/II. nadstropje – južno stopnišče, v stanovanjskem bloku B-5, Bakovnik - jug, stoječ
na parc. št. 1240/2 in 1241/1, k.o. Podgorje. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 6,05 m2, kuhinjo in jedilni kot 13,80 m2,
predsobo 3,85 m2, kopalnico + WC 5,20 m2,
dnevno sobo 16,90 m2, spalnico 13,80 m2,
loggio-balkon 1,80 m2, loggio-balkon 0,98 m2
in kletno shrambo 1,70 m2, skupaj 64,08 m2,
za kupnino v znesku 428.486 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

predlagateljice Emilije Micev, Matije Blejca
8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 9. 2006
Dn 1614/2006
Os-27534/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dukovič Dušana, Matije Blejca 18, Kamnik, ki
jo zastopa Stupo d.o.o. Kamnik, Maistrova
ul. 16, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini z ident. št. 25.E, vpisano v
podvl. št. 1733/25, k.o. Podgorje, na ime
predlagatelja izdajo sklep Dn 1614/2006 z
dne 24. 8. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine za pogodbo št. I-102/83 z dne
30. 8. 1983, sklenjeno med prvo pogodbeno stranko Skupnostjo stanovalcev v stanovanjskem bloku Matije Blejca 8, Kamnik,
ter drugo pogodbeno stranko Industrijskim
podjetjem Alprem za del podstrešja v izmeri 40,05 m2, v mansardnem podstrešju
IV. nadstropja, stanovanjskega bloka Matije Blejca 8, Kamnik, za kupnino v znesku
210.018,95 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Dukovič Dušana, Matije Blejca
18, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 9. 2006
Dn 1612/2006
Os-27535/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorice Robič, Matije Blejca 8, Kamnik, ki jo
zastopa Stupo d.o.o., Kamnik, Maistrova ul.
16, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini z ident. št. 5.E, vpisano
pri podvl. št. 1733/5, k.o. Podgorje, na ime
predlagateljice izdalo sklep Dn 1612/2006 z
dne 24. 8. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine za pogodbo št. 318/77 z dne
7. 2. 1977, sklenjeno med SGP Graditelj
Kamnik, Maistrova ul. 7, Kamnik, kot prodajalcem in Mikac Zoro, Zgornje Jarše 3,
Radomlje, kot kupcem, za enoinpolsobno
stanovanje z oznako 3/pritličje-južno stopnišče v stanovanjskem bloku B-5 Bakovnikjug, stoječ na parc. št. 1240/2 in 1241/1, k.o.
Podgorje. Stanovanje obsega predprostor
v izmeri 3,20 m2, kopalnico + WC 4,40 m2,
kuhinjo in jed. kot 10,30 m2, dnevno sobo
12,40 m2, spalnico 15,20 m2, loggio-balkon
1,20 m2, loggio-balkon 1,98 m2 in kletno
shrambo 1,50 m2, skupaj 50,18 m2, za kupnino v znesku 343.929 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Zorice Robič, Matije Blejca
8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica

z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 9. 2006
Dn 1937/2006
Os-25202/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškokjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Josipa Flega, Cesta na Markovec 2 A,
Koper, ki ga zastopa odv. Stojkovič Pavlovec Tatjana iz Kopra, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 25. 4. 2006 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe št. 369-1/70a,
z dne 25. 8. 1970, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Gorica Nova Gorica,
kot prodajalcem in Petrič Vojkom, Letoviška
pot 1, Koper, kot kupcem, za nakup štirisobnega stanovanja št. VH 21-115/15, v izmeri
76,70 m2, s pripadajočo kletjo št. 15, v vrstni
hiši v Semedeli pri Kopru,
– prodajne pogodbe z dne 7. 6. 1979,
sklenjene med Petrič Vojkom, roj. 13. 6.
1939, v Ilirski Bistrici, stanujočim Cesta na
Markovec 2a, Koper, kot prodajalcem in Vulić Rajkom, sinom Zenela, roj. 1. 8. 1922 v
Starem baru, stanujočim v Bizeljskem št.
58, kot kupcem, za nakup štirisobnega stanovanja v Kopru, Cesta na Markovec 2a,
v II. nadstropju, opisano z VH 21-115-5, v
obsegu 76,70 m2 neto površine,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 9.
1985, sklenjene med Vulić Rajkom, pok.
Zenela, roj. 1. 8. 1922, stanujočim Cesta na Markovec št. 2a, kot prodajalcem
in Flego Josipom, sinom Josipa, EMŠO
0107948500409, stanujočim Cesta na Markovec 53, Koper ter Jožico Flego, roj. Bužar,
EMŠO 0401952506301, stanujočo Cesta na
Markovec 53, kot kupcema, pred Temeljnim
sodiščem v Kopru, pod opr. št. N 346/85,
za nakup štirisobnega stanovanja v Kopru,
Cesta na Markovec št. 2a, v II. nadstropju,
v površini 76,70 m2 neto površie.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katero vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana v podvložku
št. 4082/16, ident. št. 16.E, stanovanje v
izmeri 79,64 m2, v večstanovanjski hiši v
Kopru, Cesta na Markovec 2a, stoječi na
parc. št. 544/40, k.o. Semedela.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 369-1/70-a z dne 25. 8. 1970, prodajne pogodbe z dne 7. 6. 1979, kupoprodajne
ogodbe z dne 27. 9. 1985 ter sklepa o dedovanju po pokojni Jožici Flego, opr. št. D
163/2004 z dne 24. 6. 2004, v korist imetnika Josipa Flego, Cesta na Markovec 2a,
Koper, EMŠO 0107948500409, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani v podvložku št. 4082/16, ident. št. 16.E,
stanovanje v izmeri 79,64 m2, v večstanovanjski hiši v Kopru, Cesta na Markovec
2a, stoječe na parc. št. 544/40, k.o. Semedela, last družbene lastnine, v uporabi SGP
Koper, PE Koper, Obrtniška 30, Koper, se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 7. 2006
Dn 1447/2006
Os-25203/06
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškokjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Drešček Boštjana, Šmarje 116, Šmarje,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 27. 3.
2006 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. Ž-B1/13-2
z dne 20. 6. 1986, sklenjene med Občino
Koper, kot investitorjem in Podjetjem za PTT
promet Koper, kot soinvestitorjem, za graditev stanovanjskih objektov na območju A in
B zazidave Žusterna III v Kopru ter s tem
zagotovitev dvosobnega stanovanja (2S d')
št. 15/III. izmeri 49,65 m2 in kletno shrambo v kletni etaži, v objektu B1/13 – Koper,
ki se je gradilo na zemljišču parc. št. 229,
k.o. Semedela, dodatka k tej pogodbi z dne
2. 3. 1987 in aneksa k dodatku z dne 27. 2.
1987,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 02300/042/91-05 z dne 18. 12.
1991, sklenjene med podjetjem Koper p.o.,
kot prodajalcem in Zlatkom Pucerjem,
EMŠO 1512955500290, Kozlovičeva 21,
kot kupcem, za nakup stanovanja št. 15 v
izmeri 51,20 m2, v stanovanjski hiši v Kopru,
Kozlovičeva ulica 21, stoječi na parc. št.
229/9, k.o. Koper, s trajno pravico koriščenja
gradbene parcele na kateri stoji stavba, na
skupnih delih stavbe, na katere je to stanovanje funkcionalno vezano.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana v podvložku št. 3744/1, ident. št. 17.E, stanovanje
v izmeri 50,40 m2, v večstanovanjski hiši
v Kopru, Kozlovičeva ulica 21, stoječi na
parc. št. 229/10, k.o. Koper, last Mestne
občine Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 9. 1996 ter pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z
dne 9. 3. 2006, v korist imetnika Drešček
Boštjana, EMŠO 06129755000194, Šmarje
16, Šmarje.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani v podvložku št. 3744/1, ident. št. 17.E,
stanovanje v izmeri 50,40 m2, v večstanovanjski hiši v Kopru, Kozlovičeva ulica 21,
stoječi na parc. št. 229/10, k.o. Koper, last
Mestne občine Koper, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 6. 2006
Dn 18191/2001
Os-15742/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Žbogar, Gotska 6, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini
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– stanovanju št. 8, v 1. nadstropju, Gotska
ul. 6, Ljubljana, v izmeri 45,45 m2, z identifikatorjem 52.E, vpisane v podvložku št.
3017/52, k.o. Dravlje, dne 8. 3. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
70-3422 z dne 16. 11. 1970, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki
ga zastopa SG Standard Ljubljana, Celovška c. 89, Ljubljana, po direktorju Miroslavu
Pleši, kot prodajalcem in Stanetom Žbogarjem, roj. 18. 12. 1912 in Olgo Žbogar, roj.
18. 9. 1921, oba Rožna dolina c. III. št. 18,
Ljubljana, kot kupcema, za enosobno stanovanje št. 8, v izmeri 41,85 m2, v 1. nadstropju na severni strani v III. stopnišču, v
stanovanjskem objektu T-1, v soseski S-6,
k.o. Dravlje.
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 3. 5. 2006
Dn 18844/00
Os-19710/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marte Žitko, Šarhova 2, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na garaži številka 77 v
kleti, Hubadova ulica, vpisani v podvložek
številka 1449/77, z identifikatorjem 77.E, v
katastrski občini Brinje I, dne 3. 11. 2005,
pod opr. št. Dn 18844/00 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 1966, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad, Vojkova 1 in kupcem
inž. Borutom Tomažičem, Hubadova 4, Ljubljana, za garažni boks št. 77, v objektu B
na soseski S - VI - Bežigrad - Brinje, ki stoji
na parceli št. 246/3, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom,
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2006
Dn 15704/2002
Os-19711/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rajka
Amona, Ravnik 11 A, Hotedrščica, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini - stanovanju z identifikacijsko številko 06004/049 v izmeri 89,15 m2 in pomožnega prostora z identifikacijsko številko
06004/050 v izmeri 2 m2, oboje posamezni
del stanovanjske stavbe Šišenska cesta 2,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 519/3, vpisane v vl. št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška,
dne 19. 5. 2006 izdalo skep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot
trenutnim zemljiškoknjižnim lastnikom ne-
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premičnine - stanovanja z identifikacijsko
številko 06004/049 v izmeri 89,15 m2 in pomožnega prostora z identifikacijsko številko
06004/050 v izmeri 2 m2, oboje posamezni
del stanovanjske stavbe Šišenska cesta 2,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 519/3, vpisane
v vl. št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo Mestne občine
Ljubljana, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na Gradbeno podjetje Tehnika
na omenjeni nepremičnini in na kateri je
podpis zastopnika Mestne občine overjen.
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 26. 6. 2006
Dn 19766/2002
Os-19712/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Samastur Klanjšek, Sp. Polskava 88,
Pragersko, ki jo zastopa Aljanka Klanjšek, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 23 v 3. nadstropju, Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, v izmeri 28,36 m2,
z identifikatorjem 23.E, v podvložku št.
2925/23, k.o. Vič, dne 22. 5. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 157/67 z dne 24. 4. 1967, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd,
Ljubljana, Tržaška c. 68a, ki ga zastopa
direktor Rado Jarc in Marijo Gregorčič iz
Ljubljane, za stanovanje (garsonjero) v Soseski S-4 v bloku A-17, Tomažičeva ulica 38
v Ljubljani, v izmeri 25,65 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2006
Dn 269/2004
Os-22674/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Logar Metoda, Vurnikova ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 22, v I. in II. mansardi, v izmeri 150,11 m2, s shrambo št. 22 v
izmeri 4,18 m2, z identifikatorjem 22.E, Vurnikova ulica 9, Ljubljana, vpisanem v vložek
številka 3808/22, v katastrski občini Bežigrad,
dne 22. 5. 2006, pod opr. št. Dn 269/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
BS 2/1 kare II-631/90 z dne 31. 8. 1990, sklenjene med SCT n.sol.o., Titova 38, Ljubljana,
ki ga zastopa Ivan Zidar, kot prodajalcem in
Šanovič Zvonimirom, Dalmatinova 10, Ljubljana, kot kupcem, za šestsobno stanovanje
št. 22 v mansardi in parkirno mesto št. 56 na
Hribarjevi v izmeri 12,40 m2, stanovanjska
soseska BS 2/1 Zupančičeva jama, kare II.,
Ljubljana.
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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 27. 7. 2006
Dn 18191/2002
Os-22734/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja dr.
Petra Čeferina, Pod gozdom cesta IV/18,
Grosuplje, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin o.p., Taborska cesta 13, Grosuplje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 10 v 3. nadstropju, z identifikatorjem 10.E, vpisanem v podvložek številka 2294/10, v katastrski občini Tabor, dne
18. 5. 2006, pod opr. št. Dn 18191/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 23. 12.
1991, ki sta jo sklenila prodajalca Občina
Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta Branko Cvelbar in kupec Emil
Čeferin, roj. 12. 5. 1912, Cigaletova 8, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši na
Cigaletovi 8 v Ljubljani, vl. št. 1810, parcelna
številka 803, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 18102/2005
Os-22741/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dorinig Kavčič Bojane, Cesta v Podboršt 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
lokal št. 6 v pritličju, z identifikatorjem 20.E,
vpisanem v podvložek številka 3894/21, v
katastrski občini Bežigrad, dne 18. 5. 2006,
pod opr. št. Dn 18102/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1
L-32 p/90 z dne 1. 10. 1990, ki sta jo sklenila
prodajalec SCT n.sol.o., Ljubljana, Titova
38, ki ga zastopa glavni direktor Ivan Zidar,
oziroma po pooblastilu Borut Zajec in kupca
Bojana Dornik Kavčič ter Aleksander Kavčič,
Cesta v Podboršt 3, Ljubljana - Črnuče, za
poslovni prostor – št. objekta 4, št. poslovnega prostora 6, v stanovanjski soseski BS
2/1 Zupančičeva jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
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Dn 12089/2006
Os-22752/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavle Černigoj, Gotska 8, Ljubljana, ki jo zastopa Andrej Perdan, Ataurus, s.p., zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 16
v 1. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 8,
Ljubljana, z identifikatorjem 94.E, vpisanem
v podvložek številka 3017/94, v katastrski
občini Dravlje, dne 17. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 12089/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3412 z dne
9. 12. 1970, ki je bila sklenjena med prodajalcem Poslovno združenje Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard-invest, Ljubljana, Celovška c. 89, po direktorju Miroslavu
Pleši in kupcem Končan Jožetom, roj. 9. 9.
1932, Bevke 101, Vrhnika, za stanovanje
št. 16, v 1. nadstropju objekta T-1, ki stoji
na zemljišču parc. št. 809/24, k.o. Dravlje,
soseska S-6,
– pogodbe o spremembi pogodbe št.
70-3412 z dne 9. 12. 1970, ki je bila dne
3. 11. 1971 sklenjena med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
Standard-invest Ljubljana, Celovška c. 89,
po direktorju Miroslavu Pleši in kupcem Končan Jožetom, roj. 9. 9. 1932, Bevke 101,
Vrhnika za stanovanje št. 16 v 1. nadstropju
objekta T-1, ki stoji na zemljišču parc. št.
809/24, k.o. Dravlje, soseska S-6,
– menjalne pogodbe z dne 31. 10. 1983,
ki je bila sklenjena med Kamin Francem, roj.
23. 1. 1953, stan. Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana in Končan Jožetom, roj. 9. 9.
1932, stan. Gotska 8, Ljubljana, za stanovanje št. 16, v 1. nadstropju objekta T-1, ki stoji
na zemljišču parc. št. 809/24, k.o. Dravlje,
soseska S-6, Gotska 8, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8.
1985, ki sta jo sklenila prodajalec Franc Kamin, roj. 23. 1. 1953, Gotska 8, Ljubljana in
kupec Ahmetaj Durak, roj. 1. 10. 1954, Rašiška 1, Ljubljana, za stanovanje št. 16, v 1.
nadstropju objekta T-1, ki stoji na zemljišču
parc. št. 809/24, k.o. Dravlje, soseska S-6,
Gotska 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Dn 23821/2003
Os-24429/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ciuha Janeza, Brodarjev trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 62, vpisanem v
podvložek številka 1478/155, v katastrski
občini Moste, dne 14. 6. 2006, pod opr. št.
Dn 23821/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 88 z dne 11. 11.
1991, sklenjene med družbo PTT Podjetje
p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, kot prodajalcem in Ciuha Janezom, Trg oktobrske
revolucije 21, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino – stanovanje št. 62, ulica Trg ok-

tobrske revolucije 21 (sedaj vpisano v podvl.
št. 1478/155, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2006
Dn 11757/2003
Os-25205/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje Antonije Schwarzbartl, Polje, C. VI/4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 02638/0005 in
klet z identifikatorjem 02638/0006, v katastrski občini Slape, dne 31. 5. 2006, pod opr.
št. Dn 11757/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe številka 1746, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Obnova, Titova 39,
Ljubljana, kot prodajalcem in kupcem Jugotekstil – Impex TOZD – zunanja trgovina, Titova 1–3, Ljubljana, za stanovanje v
stanovanjskem bloku A3, stanovanjska soseska MS-6, na parc. št. 555/L, 554, k.o.
Slape – Polje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2006
Dn 12087/2002
Os-26104/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Zlate Šoukal, Grablovičeva 28, Ljubljana, v postopku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 14 v
drugem nadstropju, Beblerjev trg 12, Ljubljana, z identifikatorjem 14.E, vpisani v podvložek št. 350/14, k.o. Nove Jarše, dne 14. 12.
2005, pod Dn št. 12087/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
3283/1-06/91 z dne 6. 1. 1992, sklenjene
med Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Moše Pijadejeva 39, kot prodajalcem in
Ivom Osolnikom, Beblerjev trg 12, Ljubljana,
kot kupcem, za stanovanje št. 14, v II. nadstropju stanovanjske hiše Beblerjev trg 12,
Ljubljana, v izmeri 28,98 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2006
Dn 18742/2006
Os-26106/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagateljice Nine Kacjan Maršić,
Jamova cesta 80, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 13 v 4.
nadstropju, Jamova cesta 80, Ljubljana, z
identifikatorjem 13.E, vpisanem v podvložek
številka 4276/13, v katastrski občini Vič, dne
4. 8. 2006, pod opr. št. Dn 18742/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– menjalne pogodbe z dne 19. 12. 1981,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana, Ljubljana, Kersnikova
VI/VI in Lipičar Radetom ter Natašo, Ljubljana, Celovška 287, za stanovanje številka
13, v izmeri 87 m2, v objektu U-2, trakt C, v
soseski SV-4 v Ljubljani, v 4. nadstropju,
– pogodbe številka 420/81-05/20-03, o
prodaji in nakupu stanovanj grajenih za trg,
sklenjene med IMOS – Splošno gradbeno
podjetje Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje
in Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana, Ljubljana, Kersnikova 6, med drugim za stanovanje št. 13, v 4. nadstropju.
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 7. 9. 2006
Dn 7175/2004
Os-26238/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja ABMC
– Poslovne storitve in svetovanje, d.o.o.,
Križe, Cesta Kokrškega odreda 24, Križe, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik direktor Aleš
Bešter iz Tržiča, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju v izmeri
49,74 m2, Dolenjska cesta 62, Ljubljana, z
identifikatorjem 1.E, klet v izmeri 4,50 m2, z
identifikatorjem 2.E in klet v izmeri 2,10 m2,
z identifikatorjem 3.E, Dolenjska cesta
62, Ljubljana, vpisane v podvložku številka 4087/2, katastrska občina Karlovško
predmestje, dne 19. 7. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– sklenjene med SGP Gradbenim podjetjem Grosuplje, Emonska cesta 8, Ljubljana,
kot trenutnim zemljiškoknjižnim lastnikom
nepremičnine – stanovanje z identifikatorjem
1.E v izmeri 49,47 m2, klet z identifikatorjem
2.E v izmeri 4,50 m2 in klet z identifikatorjem 3.E v izmeri 2,10 m2, Dolenjska cesta
62, Ljubljana, vpisane v podvložek številka
4087/2, k.o. Karlovško predmestje ter Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič
Rudnik (pravni prednik Mestne občine Ljubljana), zastopanim po predsedniku upravnega odbora Janezom Žagarjem, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo SGP Gradbenega
podjetja Grosuplje, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na Stanovanjski sklad
Občine Ljubljana Vič Rudnik, na omenjeni
nepremičnini in na kateri je podpis zastopnika SGP Gradbenega podjetja Grosuplje
overjen;
– kupoprodajne pogodbe št. 230/62 z
dne 26. 6. 1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič Rudnik,
zastopanim po predsedniku upravnega od-
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bora Janezom Žagarjem, kot prodajalcem
in Antonom Hrastnikom, roj. 14. 10. 1924,
Galjevica 266a, Ljubljana, kot kupcem, za
nepremičnino, dvosobno stanovanje v pritličju s kletnimi prostori, v večstanovanjski
zgradbi BP-2 (Dolenjska c. 62, Ljubljana),
ki leži na parc. št. 184/1, k.o. Karlovško
predmestje.
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 13. 9. 2006
Dn 15161/2002
Os-26911/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Preskar Mitje in Stanislave, oba Šolska ulica 2, Krško, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z
identifikatorjem 1772-2642-029.E v izmeri
39,60 m2 in pri nepremičnini z identifikatorjem 1772-2642-030.E v izmeri 3,45 m2,
vse k.o. Slape, dne 18. 8. 2006, pod opr.
št. Dn 15161/2002 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe, sklenjene med
Peer Robido Alenko, Polje, Cesta XXII/4,
Ljubljana Polje, kot prodajalko in Baštijan
Katarino, Podkovci 42, Jurišinci pri Ptuju, kot
kupovalko, za del dvosobnega stanovanja
št. 15, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka
A-2 Slape, sedaj Polje, Cesta XXII/4, in sicer
spalnico, kuhinjo z jedilnim kotom, predsobo
in kopalnico z WCjem v izmeri 39,25 m2 z
dne 25. 2. 1982,
– prodajne pogodbe, sklenjene med Peer
Robido Alenko, Polje, Cesta XXII/4, Ljubljana Polje, kot prodajalko in Venta Antonom
ter Venta Ladislavo, oba stanujoča Polje,
Cesta XXII/4, za del dvosobnega stanovanja
št. 15, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka
A-2 Slape, in sicer dnevno sobo navedenega stanovanja z dne 4. 1. 1982,
– kupoprodajne pogodbe št. 1541/1 z
dne 23. 3. 1973, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Obnova, Ljubljana, Titova cesta
39, kot prodajalcem in Peer Metodom, Ljubljana, Potrčeva 10, kot kupcem, za dvosobno stanovanje št. 15/III-3, v stanovanjskem
bloku A2-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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2006
Dn 22064/2001
Os-27537/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Joso Klobučar,
Šišenska cesta 2, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju z identifikacijsko številko 06004/075,
v izmeri 82,45 m2 in pomožnem prostoru z
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identifikacijsko številko 06004/076, v izmeri
2,60 m2, ki je posamezni del stavbe Šišenska cesta 2, Ljubljana, stavba stoji na parc.
št. 519/3, v katastrski občini Zgornja Šiška,
dne 20. 7. 2006, pod opr. št. Dn 22064/2001
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
ST-2/37 z dne 12. 2. 1969, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana,
Vošnjakova 8, kot prodajalcem in Peljhan
Teodorjem in Peljhan Ivico, oba Cesta dveh
cesarjev 99, Ljubljana, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma
v stanovanjski stolpnici ST-2/M, Šišenska
cesta 2, v Ljubljani na parc. št. 505/1, 523/1,
517/1 in 519, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2006
Dn 13042/2002
Os-27538/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Berte Brumen, Šišenska cesta 9a, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko številko
03198/007, v izmeri 85,46 m2 in identifikacijsko številko 03198/008, v izmeri 3,07 m2,
Šišenska c. 9a, Ljubljana, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 28. 6. 2006, pod opr. št.
Dn 13042/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 05/2-36/78-24
X/B z dne 5. 3. 1965, sklenjene med Stanovanjskih skladom Občine Ljubljana Center,
Ljubljana, zastopan po Zavodu za stanovanjsko gospodarstvo in poslovne prostore,
katerega zastopa direktor Rainer Marko, kot
prodajalcem in Vero Thaler, Ljubljana, kot
kupcem za eno - triinpolsobno stanovanje
št. 7, II. nadstropje – severni vhod, v izmeri
87,73 m2, v Šišenski ulici, A – objekt v Šiški,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2006
Dn 2168/2002
Os-27539/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katice Zgurič, Ulica Ane Ziherlove 12, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – garaži št. 366 v nadstropju, RGD
3, v izmeri 11,76 m2, z identifikatorjem 66.E,
Rašiška, Ljubljana, vpisani v podvložek št.
4344/66, v katastrski občini Zgornja Šiška,
dne 28. 7. 2006, pod opr. št. Dn 2168/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– pogodbe o nakupu garaže št. G-1030 z
dne 20. 6. 1969, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem in Novak Alojzom, Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, kot kupcem, za garažo – garažni
boks št. 366, v objektu garaž »Triplex« D-3,
ob Šišenski cesti, ki stoji na zemljišču parc.
št. 323/3, v k.o. Zgornja Šiška – nadstropje
– v izmeri 11,76 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9.
1996, sklenjene med Novak Alojzem iz Ljubljane, Vnanje Gorice, Požarnice 31, kot
prodajalcem in Zajc Antonom, Celovška
159, Ljubljana, kot kupcem, za garažo – garažni boks št. 366, v objektu garaž »Triplex«
D-3, ob Šišenski cesti, ki stoji na zemljišču
parc. št. 323/3, v k.o. Zgornja Šiška – nadstropje – v izmeri 11,76 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2006
Dn 8166/2002
Os-29896/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljubice Sever, Seškova 4, Medvode, ki jo zastopa odvetnik Milan
Vajda, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za pomožni prostor z identifikatorjem 4.E, stanovanje z identifikatorjem 5.E, pomožni prostor
z identifikatorjem 6.E in stanovanje z identifikatorjem 7.E, vse na naslovu Seškova cesta
4, Medvode, vse vpisano v podvl. št. 925/4,
k.o. Medvode, dne 27. 7. 2006, pod opr. št.
Dn 8166/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 27. 7. 1999 in aneksa z dne 13. 3.
2002, sklenjene med Color p.o. Medvode,
Cesta komandanta Staneta 4, kot lastnikom
in Sever Ljubico, Seškova 4, Medvode, kot
kupcem, za stanovanje v izmeri 71,63 m2,
vpisano v podvl. št. 925/4, k.o. Medvode.
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 13. 10. 2006
Dn 15026/2005
Os-27771/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Završnika, Kamniška ul. 30, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na garažnem
parkirišču št. 16, vpisanem v z.k. podvložek
št. 1842/38, k.o. Koroška vrata, dne 1. 9.
2006, pod opr. št. Dn 15026/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
– prodaji garaž z dne 9. 3. 1971, o prodaji enega garažnega parkirišča v podzemni
garaži pri stolpičih 3. in 4. ob Kamniški ul.
v Mariboru, parc. št. 155, 115, 116, 152,
17/3 in 335, k.o. Koroška vrata, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Dravograd, kot
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prodajalcem in Borisom Duhom, Smetanova
84, Maribor, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2006
Dn 15512/2004
Os-27772/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 15, vpisanem v z.k. podvložek
št. 1031/26, k.o. Tezno, dne 1. 9. 2006, pod
opr. št. Dn 15512/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine prodajne pogodbe št. 28-2/2002-05/2
z dne 4. 2. 2002, o prodaji varovanega stanovanja št. 15, v II. nadstropju v Mariboru,
Panonska ul. 47, parc. št. 2274/1, k.o. Tezno, sklenjene med Mestno občino Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kot prodajalko
in Petrom Šubeljem, Lenardonova 41, Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupca
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2006
Dn 9819/2005
Os-27773/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Silva
Tafernerja, Log 141, Bistrica ob Dravi, ki
ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 17, vpisanem
v z.k. podvložek št. 1801/41, k.o. Spodnje
Radvanje, dne 12. 7. 2006, pod opr. št. Dn
9819/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 251-2909/92ZB z dne 7. 6. 1993, o prodaji enosobnega
stanovanja št. 17, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Goriška 15a, parc.
št. 81, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene
med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana, kot prodajalcem in Ivano Križaj,
Goriška 15a, Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupovalke za to stanovanje;
– izročilne pogodbe za primer smrti z
dne 1. 9. 1994, s soglasjem CSD z dne 2. 9.
1994, sklenjene med Ivano Križaj, Goriška
15a, Maribor, zastopani po CSD kot skrbniku za poseben primer, kot izročevalko in
Antonijo Križaj, Ljubljanska 27a, Maribor, kot
prevzemnico, s katero je izročevalka izročila
prevzemnici enosobno stanovanje št. 17, v
III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Goriška 15a, parc. št. 82, k.o. Spodnje Radvanje in dovolila vknjižbo lastninske pravice
na ime prevzemnice za to stanovanje po
njeni smrti.

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 19. 9. 2006
Dn 15513/2004
Os-28121/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor, ki ga zastopa župan Boris Sovič,
univ. dipl. inž. el. in Gorazda Kotnika, Elizabete Zorko 4, Brežice, ki ga zastopa Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
27, vpisanem v z.k. podvložek št. 1031/27,
k.o. Tezno, dne 11. 9. 2006, pod opr. št. Dn
15513/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 0028-0010/2002-05/02 z
dne 7. 6. 2002, o prodaji varovanega stanovanja št. 27, v III. nadstropju v Mariboru,
Panonska ul. 47, parc. št. 2274/1, k.o. Tezno, sklenjene med Mestno občino Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, ki jo zastopa
župan Boris Sovič, kot prodajalcem in Gorazdom Kotnikom, Elizabete Zorko 4, Brežice,
kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime kupovalke
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2006
Dn 2515/2005
Os-26237/06
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik - Zabukovec, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Damjane Zor, Selo 14b, Vodice, zoper
nasprotnega udeleženca Stavbenik Koper
d.d., zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne
25. 8. 2006 sklenilo:
pri nepremičnini vpisani v podvložek
št. 2287/35, k.o. Izola, z identifikatorjem
35.E, v naravi enosobno stanovanje v II.
nadstropju, označeno s št. 13 in črko D, v
svojo korist, se začne postopek med podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem
in Ensijem Pečovnikom, kot kupcem, ki se
je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do celote, in sicer na
podlagi kupoprodajne pogodbe med podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem in
Ensijem Pečovnikom, kot kupcem, katere
izvirnik je izgubljen in kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 3. 1994, med Ensijem
Pečovnikom, kot prodajalcem in Damjano
Zor, kot kupovalko, Ov št. 761/94 z dne
9. 3. 1994.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katero vzpostavitev se zahteva ozi-
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roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 8. 2006
Dn 2148/2006
Os-28784/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2148/2006, v postopku za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
na podlagi 237. člena ZZK-1, dne 5. 10.
2006 objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 6, Cankarjeva 7, Postojna, v izmeri
47,05 m2, stoječe na parc. št. 700, v vložni
št. 1632, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
II/MB-HF-173/93, sklenjene med prodajalcem Javor Koncern podjetje za upravljanje,
trženje, finance in razvoj d.o.o., Pivka in
kupcem Vidrih Damjanom, Cankarjeva 7,
Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Vidrih Damjana, Cankarjeva 7, 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 5. 10. 2006
Dn 2001/2006
Os-28785/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2001/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 5. 10. 2006
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št.
19 v III. nadstropju, Jenkova 18, Postojna, v
izmeri 54,01 m2, stoječe na parc. št. 944, v
vložni št. 1897, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/356-2/91, sklenjene med prodajalko
Občino Postojna in kupovalko Simikič Aleksandro, Jenkova 18, Postojna ter kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja z
dne 24. 12. 1991, sklenjene med prodajalko
Simikič Aleksandro in kupcem Sever Andrejem, Jenkova 1, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Sever Blaža
in Sever Gregorja, Jenkova 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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 10. 2006
Dn 1697/2006
Os-30247/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1697/2006, v postopku za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
na podlagi 237. člena ZZK-1, dne 23. 10.
2006 objavlja popravek, ki se nanaša na
stanovanje št. 6, v Vilharjevem naselju 11,
Pivka, v izmeri 56,42 m2, stoječe na parc. št.
1206/12, v vložni št. 329, k.o. Petelinje.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo št. II/MB-HF-141/93,
sklenjeno Javor Pivka in Krnel Borisom ter
Krnel Jano, Pivka.
Vknjižba se zahteva v korist Krnel Borisa
in Krnel Jane.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 10. 2006
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Dn 1796/2006
Os-22663/06
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa družba Ramzes d.o.o., Podrgajsova ulica 12,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, za enosobno stanovanje št.
11, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše Pragersko, Kolodvorska ulica
17, v izmeri 40,95 m2, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 2712/1-06/91, ki
sta jo dne 15. 11. 1991 sklenila prodajalec
Železniško gospodarstvo Ljubljana, Moša
Pijadejeva 39, ki ga zastopa Zoran Madon
in kupovalka Majda Lorber, Kolodvorska ulica 17, Pragersko, za enosobno stanovanje
št. 11, ki se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjske hiše Pragersko, Kolodvorska
ulica 17, v izmeri 40,95 m2 in kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, ki sta jo dne
27. 9. 1995 sklenila prodajalka Lorber Majda, Stari Log 70, Pragersko in kupca Vesna
Breznik ter Andrej Breznik, oba Kolodvorska
ulica 17, Pragersko, za enosobno stanovanje št. 11, ki se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjske hiše Pragersko, Kolodvorska
ulica 17, v izmeri 40,95 m2.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 12. 7. 2006
Dn 675/2006
Os-28941/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
9. 5. 2006, Dn 675/2006, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4. 1993, sklenjene med Darkom Ratajcem, Slovenske
Konjice, kot prodajalcem in predlagateljem,
kot kupcem. Pogodba se nanaša na prodajo
stanovanja v 3. nadstropju, s kletjo, v izmeri
42,64 m2 in pomožnega prostora v izmeri
1,45 m2, št. 13.E, Škalska cesta 9, Slovenske Konjice, vpisanega v vl. št. 1837/14, k.o.
Slovenske Konjice.
Pogodba se je po izjavi predlagatelja postopka Franca Špesa izgubila. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Franca
Špesa, Tattenbachova ulica 14, Slovenske
Konjice, EMŠO 020295900225, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 10. 2006
Dn 959/2006
Os-25790/06
Pri tem sodišču je s sklepom z dne
7. 7. 2006, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po-
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godbe št. IV/218-54-1986 z dne 3. 4. 1986,
sklenjene med prodajalko Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Hrastnik
in kupcem Skubic Jožetom, C. oktobrske
revolucije 11a, Trbovlje, in sicer za poslovni prostor z oznako SPO B Birtič, v skupni
izmeri 20,04 m2, v večstanovanjski hiši na
naslovu Trg Franca Kozarja 2, Hrastnik.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Skubic Jožefa, Obrtniška 11a, Trbovlje. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 7. 9. 2006
Dn 963/2006
Os-27529/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
12. 7. 2006, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. maj 1993 z dne 19. 5. 1993, o
prodaji stanovanja, sklenjene med prodajalko Splošno bolnišnico Trbovlje in kupcem
Vahtar Tomažem ter Vahtar Olgo, Novi dom
32a, Trbovlje, in sicer za stanovanje v izmeri 74,20 m2, št. 18. v IV. nadstropju, v
večstanovanjski hiši na naslovu Novi dom
32a, Trbovlje. Original pogodbe se je po
izjavi predlagatelja Spekter d.o.o., Trbovlje,
izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Spekter d.o.o. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 9. 2006
Dn 3297/2004
Os-28109/06
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Marjana Petriča, Logatec, Jačka 2, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, notarskega zapisa, sporazuma o ugotovitvi skupnega premoženja
notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št.
SV 539/99 z dne 11. 3. 1999, sklenjene med
Grünwald Zvonetom in Grünwald Viktorijo,
oba Logatec, Jačka 2, za stanovanje št. 20,
v 6. etaži bloka v Logatcu, Jačka 2, s pripadajočima pomožnima prostoroma, na parc.
št. 1614/14, k.o. Dolenji Logatec, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marjana Petriča, Logatec, Jačka 2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini notarskega zapisa, sporazuma o
ugotovitvi skupnega premoženja notarke
Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 539/99
z dne 11. 3. 1999 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 9. 2006
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 06/00102
Os-28119/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Primorje d.d., Družba za
gradbeništvo, inženiring in druge poslovne
storitve, Ajdovščina, proti dolžniku Kegel
Jakobu, prej Miklošičeva 1A, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave
4,118.739,22 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Kegel Jakobu, prej Miklošičeva
ulica 1A, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Branka Rožmana, Černelčeva cesta
3a, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 9. 2006
P 118/2006
Os-27754/06
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Radej Martina, Dragatuš 1, Dragatuš, ki ga zastopa odv. Bojan Klakočar iz
Krškega, zoper toženo stranko Hlebec Johana, Reštanj, p. Senovo, zaradi ugotovitve
lastninske pravice vsp. 400.000 SIT, izven
naroka, dne 20. 9. 2006 sklenilo:
toženi stranki Hlebec Johanu, neznanega prebivališča v Reštanju, p. Senovo, se
postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer, odv. Dušan Medved iz Krškega, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni
zadevi z opr. št. P 118/2006.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 20. 9. 2006
P 37/2006
Os-26129/06
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v pravdni zadevi tožeče stranke Pavle Kosar, Šentjur na Polju
2, p. Loka pri Zidanem Mostu, ki jo zastopa
odv. Franc Pipan iz Sevnice, zoper toženo
stranko Alenko Hrup, Breg 14, p. Loka pri
Zidanem Mostu, ki jo zastopa Odvetniška
družba Čeferin iz Grosupljega, Marijo Perko,
Veličkova cesta 8, p. Hrastnik, neznani dediči po pokojnem Andreju Primožiču, nazadnje
stanujočem Razbor 5, p. Loka pri Zidanem
Mostu, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
pct. 150.000 SIT, dne 13. 9. 2006 sklenilo,
da se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP tretji toženi stranki neznanim dedičem
po pokojnem Andreju Primožiču, nazadnje
stanujočem Razbor 5, p. Loka pri Zidanem
Mostu, postavi začasni zastopnik, odvetnik
Mirko Ratej iz Sevnice, Glavni trg 32, ki bo
zastopal tretjo toženo stranko vse dokler
ne bo sama ali njen pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 13. 9. 2006
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P 101/06
Os-29164/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Slavka Hočevarja, Čipnje 2, 5295 Branik, ki ga zastopa odvetnik
Dragan Sikirica, zoper tožene stranke 1. Pavlo Mašera, roj. Pečenko, 2. Adelo Pečenko,
pok. Antona, 3. Alojzijo Pečenko, roj. Ličen in
4. Ido Pečenko, pok. Antona, vse iz Gorice,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve
zemljiškoknjižne listine, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
500.000 SIT), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženkam postavil začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod
Sablanico 6, 6210 Sežana, ki bo toženke v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
toženke ali njihov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 10. 2006
P 44/06
Os-29165/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Rada Fabiča, Nasirec 14, ki ga zastopa odvetnik Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper tožene stranke 1.
Ludvika Čača, Draga 6, Dolina, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Marijo Karmelo
Čač, neznanega bivališča v Trstu, Italija,
3. Angello Loreggian, 30 Breuan St., Lily
Fielld, Sydney, Avstralija, sedaj neznanega
bivališča in 4. Vojka Svetino, Neubergerjeva ulica 27, Ljubljana, pred Mlinska cesta
10, Bled, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem (pcto: 2,000.000 SIT),
po predlogu tožeče stranke za postavitev
začasnega zastopnika 1.–3. toženi stranki
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku 1.–3.
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika
iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo 1.–3.
toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler 1.–3. tožena stranka
ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 10. 2006

Oklici dedičem
D 163/2006
Os-26112/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Marjanu Škrjancu,
rojenem 30. 4. 1937, umrlem 7. 12. 2005,
nazadnje stanujočem Stara cesta 16, Prelog, Domžale.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato sodišče poziva vse tiste dediče, ki mislijo, da
imajo pravico do dedovanja na podlagi zakona, naj se v roku 1 leta od objave tega
oklica priglasijo sodišču. Po poteku oklicanega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z
Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2006

D 47/2006
Os-28779/06
Kravljanac Petar, upokojenec iz Cankove 24, je dne 5. 1. 2006 umrl in ni zapustil
oporoke.
Do dediščine imajo pravico razen zap.
vdove tudi dediči drugega dednega reda.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče,
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 10. 2006
D 141/98
Os-26113/06
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Bojanu Klocklu, umrlem
dne 23. 5. 1998, roj. 16. 1. 1958, nazadnje
stanujočem Finžgarjeva ul. 16, Lesce. Poziva se vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v
roku enega leta od objave oklica, sicer bo
zapuščina razglašena za listino Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 8. 2006

Oklici pogrešanih
N 26/2006
Os-27757/06
Okrajno sodišče v Celju uvaja na predlog
Vorina Lada, Strensko 11, Rimske Toplice,
ki ga zastopa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Vorina Josipa, nazadnje
stan. Strensko, Rimske Toplice, za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja je bil nasprotni
udeleženec rojen v 19. stoletju in je prav
gotovo, da ni več živ.
Pozivamo pogrešanega, če je še živ, da
se oglasi oziroma vse osebe, ki bi kaj vedele
o tem, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Celju ali predlagatelju, v roku 3 mesecev
po objavi glasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 9. 2006
N 25/2006
Os-28681/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Sonje Starc,
Črnotiče 52, Črni Kal, zoper nasprotnega
udeleženca Andreja Severja, pokojnega Josipa qm Matej imenovan Semec, neznanega naslova, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Marija Šonc, Cesta na Markovec
29, Koper, zaradi predloga za razglasitev za
mrtvega, 13. 6. 2006 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtve Andreja Severja, pokojnega Josipa
qm Matej imenovanega Semec, neznanega
bivališča.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2006
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N 29/2005
Os-28934/06
Pri Okrajnem sodišču v Piranu teče pod
opr. št. N 29/205 postopek, da se razglasi
za mrtvega Anton Kleva, rojen 15. 5. 1895
na Maliji, neznanega naslova, ki je pogrešan
od I. svetovne vojne (na predlog Alda Kleva,
Malija 55, Izola in Arnalde Rašpolič, Malija
62, Izola).
Pogrešanca pozivamo, da se oglasi, vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj to
javijo sodniku in začasni zastopnici, notarki
Mojci Tavčar Pasar oziroma predlagateljema v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 10. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1659/2006
Rg-29134/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Debernardi & Debernardi, trgovina, turizem, storitve, d.n.o., Dragonja
106, 6333 Sečovlje, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1195/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 3. 10. 2006.
Družbenika Marjan Debernardi in Darinka Debernardi, oba iz Sečovelj, Dragonja
106, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika, vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2006
Srg 07877/2006
Rg-24006/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Fabiani Posesti,
družba za upravljanje nepremičnin d.o.o., Ig,
Selnik 5, objavlja sklep:
Fabiani Posesti, družba za upravljanje
nepremičnin d.o.o., Ig, Selnik 5, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Klemenc Zoran, Ljubljana,
Gestrinova ulica 7, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2006
Srg 10627/2006
Rg-28369/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Hojtom, finančne
investicije, d.o.o. Ljubljana, Celestinova ulica 12, objavlja sklep:
Hojtom, finančne investicije, d.o.o.
Ljubljana, Celestinova ulica 12, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Devon poslovne storitve,
Ljubljana, Dunajska cesta 9, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2006
Srg 8677/2006
Rg-29290/06
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Adriachem, Trgovina, pro
izvodnja, storitve d.o.o., Trpinčeva ulica 108,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
dne 12. 9. 2006 objavlja sklep:
družba Adriachem, Trgovina, pro
izvodnja, storitve d.o.o. Ljubljana, Trpinčeva ulica 108, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 7.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Adriachem Dioničko društvo za proizvodnjo in prerado plastičnih
masa Hrvaška, Kaštel Sućurac, Cesta 197
in Novak Anton, Ljubljana, Herbersteinova
23, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba 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 12. 9. 2006
Srg 10567/2006
Rg-29862/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mides Center,
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oddajanje nepremičnin, d.o.o., Dunajska cesta 161, Ljubljana objavlja sklep:
družba Mides Center, oddajanje nepremičnin, d.o.o., Dunajska cesta 161, Ljubljana, reg. št. vl. 1/44649/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 18. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Mides Inženiring, družba
za inženiring in trženje, d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 16. 10. 2006
Srg 890/2006
Rg-28672/06
Družba Pirih Zemeljska gradbena dela
d.o.o. Idrija, s sedežem Triglavska 3, Idrija, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-2060-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 27. 9. 2006.
Ustanovitelj družbe je Pirih Medard, Triglavska ulica 3, Idrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 10. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
SGI INŽENIRING d.o.o., Dunajska 21,
Ljubljana, štampiljko pravkotne oblike, v
levem kotu v kvadratu naziv SGI, na desni
strani kvadrata napis sanacije, gradbeništvo
in inženiring, v spodnjem delu Dunajska
cesta 21, SI-1000 Ljubljana, štampiljka je
bila označena s št. 2. gnf-240120

Potne listine preklicujejo
Al Daghistani Riad, Obirska ulica 021A,
Ljubljana, potni list, št. P00612572, izdala
UE Ljubljana. gnm-240134
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Apollonio Massimo, Manžan 079, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00110201,
izdala UE Koper. gnn-240183
Avsec Marta, Polje, cesta XXX 010,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00741525,
izdala UE Ljubljana. gnz-240396
Ažman Borutfranc, Tbilisijska ulica 146,
Ljubljana, potni list, št. P00284213, izdala
UE Ljubljana. gnm-240184
Berger Gregor, Kersnikova ulica 015,
Dob, potni list, št. P00375624, izdala UE
Domžale. gni-240188
Berger Marko, Kersnikova ulica 015,
Dob, potni list, št. P00375600, izdala UE
Domžale. gnh-240189
Berger Matej, Kersnikova ulica 015,
Dob, potni list, št. P01176717, izdala UE
Domžale. gnj-240187
Bergleitner Bilka, Linhartova cesta 090,
Ljubljana, potni list, št. P00987487, izdala
UE Grosuplje. gns-240278
Bergleitner Irian, Linhartova cesta 090,
Ljubljana, potni list, št. P00987488, izdala
UE Grosuplje. gnp-240281
Bizjak Luka, Tavčarjeva ulica 016, Kranj,
potni list, št. P00335190, izdala UE Kranj.
gnc-240194
Bizjak Miran, Tavčarjeva ulica 016, Kranj,
potni list, št. P00344097, izdala UE Kranj.
gnb-240195
Bradeško Lidija, Pod hribom 058F,
Ljubljana, potni list, št. P00832267, izdala
UE Ljubljana. gnz-240171
Bucik Daša, Ročinj 013, Ročinj, potni
list, št. P00894873, izdala UE Nova Gorica.
gnc-240394
Fridau Anita, Gorica 051, Puconci,
potni list, št. P00759561, izdala UE Gornja
Radgona. gno-240182
Golob Primož, Vrhovnikova ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00598478, izdala
UE Ljubljana. gnt-240177
Habič Luka, Javor 017A, Ljubljana –
Dobrunje, potni list, št. P00879268, izdala
UE Ljubljana. gnw-240399
Habič Nejc, Javor 017A, Ljubljana –
Dobrunje, potni list, št. P00879269, izdala
UE Ljubljana. gnx-240398
Habič Renata, Javor 017A, Ljubljana
– Dobrunje, potni list, št. P00880378, izdala
UE Ljubljana. gnv-240400
Hafner Lojze, Sv. Duh 078, Škofja Loka,
potni list, št. P00096970, izdala UE Škofja
Loka. gnm-240284
Hafner Petra, Sv. Duh 078, Škofja Loka,
potni list, št. P00444682, izdala UE Škofja
Loka. gne-240192
Hafner Vasja, Sv. Duh 078, Škofja Loka,
potni list, št. P01093865, izdala UE Škofja
Loka. gng-240190
Hribar Mojca, Na klancu 003, Ivančna
Gorica, potni list, št. P01020890, izdala UE
Grosuplje. gnq-240180
Jahja Halim, Trg Miloša Zidanška 002,
Maribor, potni list, št. P00988197, izdala UE
Maribor. gnd-240393
Jugovic Blaž, Pernetova ulica 003,
Trzin, potni list, št. P00505358, izdala UE
Domžale. gnl-240185
Kos Minka, Kidričeva ulica 008, Sežana,
potni list, št. P00917959, izdala UE Sežana.
gno-240132
Kos Minka, Kidričeva ulica 8, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 00064456.
gnr-240404
Košar Tomaž, Za Potokom 001, Bled,
potni list, št. P00274756, izdala UE
Radovljica. gnv-240125
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Kozole
Zoijahana,
Grebenčeva
cesta 056C, Leskovec pri Krškem, potni
list, št. P01006719, izdala UE Brežice.
gnp-240131
Križnar Tomo, Turistična ulica 004,
Naklo, potni list, št. P00077304, izdala UE
Kranj. gno-240282
Lesjak Samo, Sajovčevo naselje 014,
Šenčur, potni list, št. P00849462, izdala UE
Kranj. gnk-240186
Ličanin Marija, PALIT, 387 51280 RAB,
potni list, št. P00250240, izdala UE Gornja
Radgona. gny-240172
Maček
Josip,
Cmereška
gorca
36/a, Pristava pri Mestinju, maloobmejno
prepustnico,
št.
AH
000017416.
gnx-240198
Martinšek Bojan, Maistrova ulica 006,
Brežice, potni list, št. P00929220, izdala UE
Brežice. gnw-240124
Menegalija Alenka, Klemenčičeva ulica
003, Ljubljana, potni list, št. P00657108,
izdala UE Ljubljana. gnn-240283
Merc Stanislav, Dežno pri Podlehniku
001A, Podlehnik, potni list, št. P00187392,
izdala UE Ptuj. gnx-240173
Merhar Mojca, Poštna ulica 007B,
Vrhnika, potni list, št. P00870503, izdala
UE Ribnica. gnw-240174
Mićić Sanja, Podgora pri Dolskem 065,
Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00664018,
izdala UE Ljubljana. gnu-240401
Moritz Danijel, Kajuhovo naselje 030,
Kočevje, potni list, št. P00920028, izdala
UE Kočevje. gnu-240126
Nowotny Marko, Polje, cesta XXX 010,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P01104036,
izdala UE Ljubljana. gnp-240181
Oblak Tomaž, Štepanjsko nabrežje 010,
Ljubljana, potni list, št. P00503759, izdala
UE MNZ. gnf-240191
Okanović Enes, Gimnazijska cesta 015F,
Trbovlje, potni list, št. P00191785, izdala UE
Trbovlje. gnv-240175
Olujić Sergej, Komenskega ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00572660, izdala
UE Ljubljana. gns-240178
Oman Bernarda, Cesta v Radovno 009,
Mojstrana, potni list, št. P01142595, izdala
UE Jesenice. gne-240392
Povše Milan, Nad mlini 035, Novo mesto,
potni list, št. P00696463, izdala UE Novo
mesto. gnt-240127
Senica Lauradelphina, Novosadska ulica
004, Ljubljana, potni list, št. P00688210,
izdala UE Ljubljana. gnr-240129
Senica Živa, Novosadska ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P01167182, izdala
UE Ljubljana. gns-240128
Starc Anton, Slakova ulica 040, Trebnje,
potni list, št. P00570394, izdala UE Trebnje.
gnn-240133
Starc Marija, Slakova ulica 040, Trebnje,
potni list, št. P00848841, izdala UE Trebnje.
gnq-240130
Stjepić Karolina, Tomšičeva cesta 053,
Velenje, potni list, št. P00399859, izdala UE
Velenje. gnt-240277
Šivec Maša, Novi log 007A, Hrastnik,
potni list, št. P01155254, izdala UE Hrastnik.
gnd-240193
Tarabay Makram, MUGGIA, STRADA
PER LAZZARETTO 002 34145 TRIESTE,
potni list, št. P01089474, izdala UE Koper.
gnb-240395
Tominec Damjan, Preserje 083A, Branik,
potni list, št. P00529095, izdala UE Nova
Gorica. gnr-240179

Torić Ervina, Tržaška cesta 006,
Ljubljana, potni list, št. P00122804, izdala
UE Ljubljana. gny-240397
Valenti Valteranton, CHARLY, RUE
RUVET 007, potni list, št. P00801780, izdala
UE MZZ. gnu-240176
Vasović Aleksandar, Jamova cesta 048,
Ljubljana, potni list, št. P01163570, izdala
UE Ljubljana. gnq-240280
Vrabič Vukotić Alenčica, Miklošičeva
ulica 001, Celje, potni list, št. P00761590,
izdala UE Celje. gnr-240279

Osebne izkaznice preklicujejo
Benec Jože, Dilce 23, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000155008. gnk-240261
Budefeld Adrijana, Stari trg 15/a, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 002033738.
gnb-240320
Černe Erik, Prvačina 196/a, Prvačina,
osebno
izkaznico,
št.
000301272.
gny-240297
Dajčman Erika, Sv. Duh na Ostrem vrhu
28, Ruše, osebno izkaznico, št. 000633330.
gnn-240258
Dolenc Sandi, Spodnja Polskava 245,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001823213. gno-240232
Gajšek Robert, Drešinja vas 45,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000559622.
gnv-240325
Gajšek Simon, Loka pri Žusmu 2, Loka
pri Žusmu, osebno izkaznico, št. 000335243.
gnv-240275
Goručan Angela, Šmarca, Radomeljska
cesta 18, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000129943. gns-240378
Gostenčnik Julijana, Zgornja Vižinga
35, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001728063. gng-240290
Gregorc Marija, Ropretova cesta 14,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000878330.
gni-240413
Hajdinjak
Sebastjan,
Vinje
3/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002019598.
gng-240390
Hanc Antun, Muretinci 50, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001718593. gnm-240384
Horvat Ivan, Pušča, Ulica ob igrišču
12, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001868211. gnw-240374
Kaloh Smiljan, Selnica ob Muri 60, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 001521070.
gni-240288
Kos Marko, Kidričeva ulica 8, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001995009.
gno-240407
Kos Matjaž, Kidričeva ulica 8, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001280379.
gnp-240406
Kos Minka, Kidričeva ulica 8, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000096014.
gnq-240405
Kovač Leon, Tomšičeva ulica 1, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001609153.
gns-240403
Kovačič Darko, Zbilje 65/d, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
002036094.
gnj-240412
Krajnc Julijana, Zgornje Partinje 126,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000780852. gnk-240311
Krištof Edvard, Sajenice 10, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000241050.
gno-240332
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Krivec Dejan, Dobrna 41, Dobrna, osebno
izkaznico, št. 001356404. gnh-240243
Kutnjak Petra, Verje 38/b, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000619277.
gno-240411
Ljubič Marija, Tepanje 83, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000522344.
gnd-240318
Lukančič Damjan, Tržaška cesta 16,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001226648.
gnl-240260
Majetić Nejad, Tržaška cesta 86,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001635782.
gnk-240236
Mesarič Jožefa, Lešje 16/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000478822. gnd-240268
Milošič Jožef, Ljubstava 33, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000575637. gnp-240381
Mutvar Silvester, Tešanovci 85, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001884083.
gnx-240373
Neuhold Matej, Liboje 47, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000374801.
gnx-240323
Omerzu Hermina, Mali kamen 61,
Krško, osebno izkaznico, št. 000825298.
gnq-240380
Panker Ivan, Lucova 37, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001243035.
gny-240372
Pečar Dragica, Prešnica 63, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001479213.
gnn-240408
Podkrajšek Polona, Ostrožno pri Ponikvi
5, Šentjur, osebno izkaznico, št. 001035201.
gnw-240274
Podpadec Lenka, Račje selo 16,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001876539.
gnb-240270
Polak Janez, Podgorje 1, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001418174. gng-240265
Polak Klara, Podgorje 1, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001418208. gnh-240264
Poljanšek Ivan, Markovo 11, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000825133.
gnt-240377
Radolič Angela, Skorba 56/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001741776. gnn-240383
Skalicky Stojan, Cankarjeva ulica 25/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000406050.
gnu-240226
Sladić Nedeljko, Steletova cesta 17,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000312441.
gnr-240379
Sterle Aleš, Brest 58, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001337261. gni-240363
Steržaj Harry, Razlagova ulica 37,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000412258.
gny-240322
Strgar Aleksander, Završe 27, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000049396.
gni-240263
Šega Robert, Vir, Parmova ulica 4/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001594197.
gnh-240414
Šinigoj Luka, Zalošče 30/l, Dornberk,
osebno
izkaznico,
št.
002040334.
gnz-240296
Šipoš Janez, Jakobovo naselje 96,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001196392. gnv-240375
Ternar Igor, Lendavska ulica 35a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001383058.
gnq-240255
Ternar Igor, Černelavci, Lendavska ulica
35/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001383058. gnc-240369
Tozon Helena, Famlje 4, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000352078. gnm-240409
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Turk Aljaž, Brod 66/b, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001860818.
gnq-240330
Ulipi Damjana, Zeče 35, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000074597.
gne-240267
Valentinčič Andrej, Ulica prekomorskih
brigad 3, Tolmin, osebno izkaznico, št.
001643480. gnl-240385
Vidović Anto, Gregorčičeva 22, Idrija,
osebno izkaznico, št. AH 35653 – za tujca.
gns-240228
Vrečko Henrih, Slivnica pri Celju 38,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
000383492. gny-240272
Vrećić Jožef, Mačkovci 4, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001363087.
gnz-240371
Zorec Branko, Ulica Savinjske čete 6,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000134554.
gnu-240326
Zorec Renato, Podvinci 48/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001723084. gno-240382

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Bedrač Terezija, Zidanškova ulica 12,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1206712, izdala UE Ptuj. gnr-240329
Bele Jure, Frenkova pot 80, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S 001023903, reg. št. 206899, izdala UE
Ljubljana. gnd-240343
Bencik Bojan, Stara cesta 39, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001334543,
izdala UE Novo mesto. gnn-240233
Benec Jože, Dilce 23, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1684680, izdala
UE Postojna. gnm-240259
Bohinc Tom, Jermanka 10, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1619041, reg. št.
28782. gnf-240141
Bravec Žiga, Podkum 29, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2199946, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnv-240250
Brezovar Janez, Kidričeva cesta 25,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001664594,
izdala UE Škofja Loka. gnf-240241
Buček Stanko, Večeslavci 104, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2214755, izdala UE Murska Sobota.
gnl-240335
Čemas Tatjana, Zilje 19, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10570, izdala
UE Črnomelj. gnw-240199
Černe
Ljubica,
Šišenska
cesta
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št.
S 000091494, reg. št. 7816, izdala UE
Ljubljana. gnx-240348
Črnko Mišel, Kolezijska ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002028085, reg. št. 253713, izdala UE
Ljubljana. gno-240357
Dimitrovski Dimitar, Naselje Slavka
Černeta 27, Kranjska Gora, vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1313877, izdala UE Jesenice.
gnk-240286
Dolšak Martin, Karlovica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S
2081715,
izdala
UE
Ljubljana.
gnf-240341
Dražnik Miha, Cesta heroja Gašperja
13, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat.
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B,BE,C,CE,G,H, št. S 1670402, reg. št. 153,
izdala UE Velenje. gni-240338
Fujs Marjan, Grajzerjeva ulica 6a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000768502, reg. št. 142630, izdala UE
Ljubljana. gnh-240389
Grm Gabi, Podljubelj 56/b, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001246548, reg.
št. 8918, izdala UE Tržič. gnc-240269
Grujakovič Matej, Pot na Rakovo jelšo
155, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000044078, reg. št. 181305,
izdala UE Ljubljana. gnk-240361
Hajdinjak
Sebastjan,
Vinje
3/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3092744, reg. št. 44610, izdala UE
Domžale. gnf-240391
Jereb Janez, Lučine 30, Škofja
Loka,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1;D,F,G,H, št. S 130065,
izdala UE Škofja Loka. gnm-240309
Južnič Alojzij, V Varde 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE G
H, št. S001613540, reg. št. 126, izdala UE
Ljubljana. gnc-240319
Kervina Davorin, Šujica 51, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001779332, reg. št. 2161, izdala UE
Ljubljana. gnr-240354
Kešpret Frančišek, Na Fari 15,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002025399, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnj-240237
Kičin Asmira, Cesta železarjev 32,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001972556, izdala UE Jesenice.
gnl-240285
Kokol Jakob, Skorba 19/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1665665, izdala
UE Ptuj. gnt-240327
Kostanjšek Uroš, Strmca 117, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1059898, reg. št. 9161, izdala UE Laško.
gnz-240321
Krašovec Mojca, Koprska ulica 2/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000034952, reg. št. 20430, izdala UE
Koper. gnm-240359
Krkač Mladen, OF 9, Koper – Capodistria,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SI 57196,
izdala UE Koper. gne-240142
Kržišnik Tomaž, Četena Ravan 6, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002003988, izdala UE Škofja Loka.
gnh-240239
Kušar Marko, Tesovnikova ulica 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001793664, reg. št. 41650, izdala UE
Ljubljana. gns-240353
Kutnjak Petra, Verje 38/b, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001775116, reg. št. 43427, izdala UE
Ljubljana. gnp-240410
Minatti Janez Vladimir, Zvonarska ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001986988, reg. št. 112358, izdala UE
Ljubljana. gnl-240360
Mulej Blaž, Krnica 73a, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1972330, reg. št. 17301. gne-240292
Nose Franc, Ulica Marije Drakslerjeve
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000230550, reg. št. 17672,
izdala UE Ljubljana. gnt-240352
Novosel Rado, Cesta na Markovec 57,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 34472, reg. št. 39575, izdala
UE Koper. gny-240147
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Panker Ivan, Lucova 37, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1255754, izdala UE Murska Sobota.
gnk-240336
Pavlin Ludvik, Šentjurška gora 23a,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. S804884, reg. št. 10361.
gnf-240291
Pečar Aleš, Hrpelje, Tumova ulica 4,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003051169, izdala UE Sežana.
gnz-240271
Pejakić Peranović Marija, Cesta 54/b,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1512462, reg. št. 12445, izdala UE
Ajdovščina. gnp-240306
Peternelj Boris, Žepovci 27, Gornja
Radgona,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G, F,H, št. S 001876508, reg.
št. 15694, izdala UE Gornja Radgona.
gno-240307
Pirnar Franc, Vihre 10/a, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5277, izdala UE Krško. gno-240257
Ploj Denis, Zgornja Kapla 7, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2155304, reg. št. 12511, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnh-240289
Povše Milan, Nad mlini 35, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S001548775, izdala UE Novo mesto.
gnx-240123
Radulović Marina, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000267976, reg. št. 7482, izdala UE
Slovenske Konjice. gnj-240262
Redžepi Hamdi, Pot na ulako 7/a, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001797662, izdala UE Cerknica.
gnh-240314
Rejec Alojzij, Selo pri Pancah 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1920147, reg. št. 71901, izdala UE
Ljubljana. gne-240342
Remžgar Anton, Lotričeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000687467, reg. št. 94698, izdala UE
Ljubljana. gnc-240344
Rovšnik Iztok, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001589080, reg. št. 212057, izdala UE
Ljubljana. gnb-240345
Saje Ognjen, Rožna dolina, Cesta X/24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001987849, reg. št. 244913, izdala UE
Ljubljana. gny-240347
Salkić Ibrahim, Studenec 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1328927, izdala UE Škofja Loka.
gne-240317
Seferaj Mentor, Gosposvetska ulica 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S1700563, reg. št. 57397,
izdala UE Kranj. gno-240157
Smolič Nataša, Jezero 23, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1153004, reg. št. 7306, izdala UE Trebnje.
gnp-240331
Strojin Anton, Malo Mraševo 5, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2282, izdala UE Krško. gnr-240254
Šarković Danilo, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001715535, reg. št. 121413, izdala UE
Ljubljana. gnw-240349
Šprinzar David, Grajska cesta 25, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
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S 002215382, reg. št. 16590, izdala UE
Gornja Radgona. gnl-240310
Šteblaj Rok Janez, Merčnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001617799, reg. št. 143582, izdala UE
Ljubljana. gnj-240362
Šverko Neven, Pregljeva ulica 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2135914, reg. št. 262093, izdala UE
Ljubljana. gnv-240350
Švigelj
Tatjana,
Hrušica
63/b, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001591084, izdala UE Jesenice.
gnj-240287
Tahiri Valentin, Brdo 65, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2182860, izdala
UE Tolmin. gng-240340
Ternar Igor, Černelavci, Ledavska ulica
35/a, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 00039264, izdala UE Murska
Sobota. gnm-240334
Tešić Radomir, Kojsko 63, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001463432, izdala UE Nova Gorica.
gne-240242
Trobec Simon, Demšarjeva cesta 16,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2162697, izdala UE Škofja Loka.
gnf-240316
Vinković Tomo, Ulica Hermana Potočnika
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1918445, reg. št.
19946, izdala UE Ljubljana. gnz-240346
Vodišek Andrej, Prešernova ulica 1,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 03093946, reg. št. 30558, izdala UE
Radovljica. gnx-240273
Vukelić Igor, Prešernova cesta 22/d,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001196141, reg. št. 154, izdala UE
Velenje. gnj-240337
Zabukovnik Franc, Dobrič 21, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 403243, izdala UE Žalec. gnr-240204
Zalar Martina, Mesesnelova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589470, reg. št. 253060, izdala UE
Ljubljana. gnq-240355
Zupet Pavel, Mlinarska pot 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001647441D, izdala UE Novo mesto.
gnm-240234
Žiberna Biserka, Pristava pri Leskovcu
20/a, Leskovec pri Krškem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6189, izdala
UE Krško. gnp-240256
Župevc
Aleksander,
Lokve
20/a, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 21019, izdala UE Krško.
gns-240253

Zavarovalne police preklicujejo
Kek Janez, Jarška cesta 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601000713,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnq-240155
Turnšek Majda, Hajdoše 29/c, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 00101908115,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnq-240205
Založnik Krašnja Mateja, Vrtnarija 6/b,
Vrhnika, zavarovalno polico, št. 187015,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-240122

Spričevala preklicujejo
Armeni Janez, Imovica 20, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Janko Kerstnik
Brdo, izdano leta 1984. gnu-240351
Bek Kristina, Cerovec 7, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič
Rogaška Slatina, izdano leta 1976, izdano
na ime Del-Fabro Kristina. gnl-240135
Brezovnik Jožef, Rečica ob Savinji
107/a, Rečica ob Savinji, diplomo Srednje
šole Borisa Kidriča Celje – cestno prometna
usmeritev, izdana leta 1989. gnu-240201
Bricelj Avgust, Slavina 37, Prestranek,
spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnu-240276
Cahut Milan, Staneta Rozmana 4,
Murska Sobota, spričevalo 3 delnice CATV,
pod zaporedno številko 539. gnh-240339
Danijelič Anja, Potoki 25, Kobarid,
spričevalo o končanem 8. razredu OŠ
Simona Gregorčiča Kobarid, izdano leta
2006. gnh-240164
Dvoršak Štefka, Sp. Ščavnica 94a,
Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne administrativne šole,
poklic administrator, izdano leta 1983.
gnt-240402
Erman Simon, Jamova cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano na ime
Bajramović Simon. gnn-240308
Geržina Aleksander, Gasparijeva ulica
5, Ljubljana, diplomo Filozofske fakulteta
v Ljubljani – smer zgodovina, izdana leta
1992. gng-240315
Golubič Mirjana, Glavni trg 16, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, izdano leta 2004.
gns-240153
Hribar Saša, Ob sotočju 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1991. gny-240197
Husić Nermin, Teharska c. 83, Celje,
spričevalo 5. razreda OŠ Štore, izdano leta
1998. gnr-240229
Jamnik
Helena,
Ulica
oktobrske
revolucije 18d, Izola – Isola, spričevalo
4. letnika Srednje naravolsovne šole v
Ljubljani, izdano leta 1990, izdano na ime
Stanič Helena. gnc-240119
Janko Lucija, Sp. Izlake 14, Izlake,
spričevalo 5. letnika Srednje šole Zagorje,
program gostinsko turistični tehnik, izdano
leta 2003. gnz-240146
Jovović Sanja, Kozakova 57a, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Euro Gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2006. gnd-240293
Klinar Marjeta, Savina 5, Ljubno ob
Savinji, spričevalo o končani OŠ Ljubno
ob Savinji, št. del. 394/1-2000, izdano leta
2000. gnq-240230
Koritnik Klavdija, Morava 43, Kočevska
Reka, spričevalo 3. letnika, 4. letnika
in spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani. gnn-240158
Koritnik Klavdija, Morava 43, Kočevska
Reka, obvestilo o uspehu poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.
gng-240365
Krecelj Mihaela, Tomažičeva ulica
40, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Izobraževalnega centra Miklošič, izdano leta
1998. gng-240215
Leban Tomaž, Parpetno 15, Tolmin,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične
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šole Nova Gorica, izdano leta 1995 in 1996.
gnh-240139
Logar Žiga, Žabnica 73, Žabnica,
spričevalo 4. letnika Šole za strjništvo Škofja
Loka. gnb-240245
Malič Anita, Kukovniška pot 2, Tržič,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 2004 in 2005.
gnn-240333
Marinček Gorazd, Dolenje Selce4
18, Trebnje, indeks, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani leto izdaje 1970.
gnj-240162
Matjašec Lidija, Ptujska cesta 53a,
Gornja Radgona, spričevalo Poklicne
šole Murska Sobota, za poklic tekstilno
– obutveni konfecionar, izdano leta 1985,
izdano na ime Štefanec Lidija. gnp-240156
Mlinar Marija, Orehivlje 49, Miren,
diplomo Višje šole za zdravstvene delavce,
oddelek za medicinske sestre, izdana leta
1975. gnz-240246
Mozetič Klemen, Pod Sedovnikom 31,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Srečko Kosovel v Sežani,
izdano leta 2001. gnx-240223
Našič Zefir, Cesta 4. julija 62, Krško,
spričevalo 6. razreda OŠ Jurija Dalmatina
Krško, izdano leta 1984. gng-240240
Nekič Julija, Pri Unionu 22, Kočevje,
obvestilo o uspehu 2. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2003. gnq-240305
Novak Majda, Otovci 51, Mačkovci,
maturitetno spričevalo in spičevalo 4. letnika
Upravo administrativne šole Murska Sobota,
izdano leta 1981. gnu-240376
Ogrinc Janja, T. Melive 12, Slovenske
Konjice, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2001. gns-240303
Okičić Matej, Ulica solidarnosti 2, Litija,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnx-240148
Petković Milan, Knez Miloša 36/66,
53000 Doboj, BIH, diplomo Srednje poklicne
železniške šole v Ljubljani, izdna leta 1980.
gnk-240136
Pišek Anka, Pustike 21, Pristava pri
Mestinju, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Celje Center. gnv-240300
Potorovič Maja, Kajuhova 7, Postojna,
spričevalo 4. letnika Gimnazije umetniško
dramske smeri v Novi Gorici. gnv-240200
Prodanović Alen, Cegnarjeva 8, Izola
– Isola, spričevalo o maturitetnem tečaju
– peti predmet – psihologija, izdano leta
2006. gnd-240368
Ramšak Konrad, Vič 18, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Ravne, izdano leta 1970.
gnc-240144
Remškar Andrej, Tržaška cesta 573,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu za motorna vozila, izdala
Šola za voznike motornih vozil Ježica,
izdano leta 1974. gnw-240249
Remus Natalija, Vrh 26, Šmarje pri Jelšah,
preklic študentske izkaznice št. 01005253,
izdane pri Pravni fakulteti, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 103/2006. gnd-240168
Rijavec Maja, Malgajeva ulica 7,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2001. gny-240222
Slobodnik Laura, Šegova 52, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Biotehniške
Gimnazije, Kmetjske šole GRM Novo mesto,
izdano leta 2006. gnu-240251
Šajić Miloš, Mileševska 19, 78000 Banja
Luka, BIH, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1978. gnc-240244
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Šivavec Roman, Neža 26b, Trbovlje,
diplomo Srednje gradbene šole Ivan Kavčič,
izdana leta 1985. gnt-240152
Škofljanec Aleš, Gorenje skopice 49,
Krška vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Krško – smer obdelovalec
kovin, izdano leta 2004. gnj-240137
Trogar
Laura,
Regentova
4/b,
Ankaran – Ankarano, spričevalo 1. letnika
CDI Univerzum Ljubljana – cvetličar.
gnb-240295
Varlec Timotej, Cesta 4 julija 62, Krško,
spričevalo 2. letnika PTI Srednje šole Krško,
izdano leta 2006. gnd-240143
Zukanović Sanela, Kurilniška 14,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Centra za
parmanantno izobraževanje Cene Štupa
Ljubljana, izdano leta 1995. gnm-240159

Ostale listine preklicujejo
Aleksencev Pavel, Zadobrova 33, Škofja
vas, delovno knjižico. gnx-240298
Alibabić Suvad, Glavarjeva cesta 116,
Komenda, delovno knjižico. gnv-240150
AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
potrdilo za voznika ŠIŠIĆ Vahidina, št.
000916/BGD 45-4-6512/2004. gnp-240206
AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
potrdilo za voznika Bajrić Ibrahima, št.
000916/BGD 45-6-6512/2004. gno-240207
AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
potrdilo za voznika Halulović Ševka, št.
000916/BGD 45-7-6512/2004. gnn-240208
Benič Janja, Borštnikova 29, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20030026, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnr-240304
Božič Marjana, Čolnišče 49, Zagorje
ob Savi, potrdilo o opravljenem stokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravje dne 2. 6.
1997. gnh-240364
Bužina Vlado s.p., Polje 23, Zagorje ob
Savi, licenco za tovorno vozilo TAM 130T
11B, reg. št. LJ UO – 92F. gnz-240196
Cerjak Jure, Naselje NE 12, Krško,
študentsko izkaznico, št. 63030142, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnk-240386
Čeh Ivanka s.p., Podvinci 15, Ptuj, potdilo
o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, št.
000161 za vozilo Mercedes benz 2226, reg.
št. MB 38-90P z veljavnostjo do 13. 7. 2005.
gns-240203
Čufer Alenka, Cesta talcev 3b, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 26106804,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnb-240145
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Debevc Peter, stanujoč Kantetova ulica 16,
1000 Ljubljana. gnl-240210
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica
47, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na
ime Likar Mojca, Pot na Dobeno 8, 1234
Mengeš. gnk-240211
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica
47, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na
ime Sukič Viljem, Breg ob Savi 100. 4211
Moravče. gnj-240212
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Babič Savina, Govekarjeva ulica 8, 1261
Ljubljana – Dobrunje. gni-240213
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D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Koren Jože, stanujoč Puharjeva 5, 1000
Ljubljana. gnh-240214
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Žulič Andreja, Zaboršt 2a, 8311 Kostanjevica
na Krki. gnf-240216
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Kokol Adrian, Kocljeva 10, 1217 Vodice.
gne-240217
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Virant Janez, stanujoč Iška vas 74, 1292 Ig.
gnd-240218
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Erlah Gregor, Kovorska cesta 53, 4290
Tržič. gnc-240219
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Triller Tomo, stanujoč Britof 145, 4000 Kranj.
gnb-240220
D.B. COMP D.O.O., Kolarjeva ulica
47, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na
ime Žulič Anton, Grajska cesta 10, 8311
Kostanjevica na Krki. gnz-240221
Dabič Perica Staša, Osojnikova cesta 21,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 21040196,
izdala FDV v Ljubljani. gne-240167
Dominko Danilo, Kranjčeva ulica 7,
Turnišče, delovno knjižico, zap. št. 262/2001,
ser. št. 495187, izdana leta 2001 pri UE
Lendava. gnt-240202
Erman Tilen, Sostrska cesta 15/d,
Ljubljana-Dobrunje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnb-240170
Ferlin Marko, Poklek pri Podsredi 24,
Podsreda, delovno knjižico. gnr-240154
Fijavž Emilijan s.p., Avtoprevoz, Bukovlje
15, Stranice, potrdilo za voznika nedržavljana
EU (tujca) Djekić Hivza, rojenega 17. 9.
1961, izdano 17. 8. 2005, izdana pri Obrtni
zbornici Slovenije. gnt-240302
Globax Trade d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana, izvod licence skupnosti za vozilo
z reg. št. LJ X2 – 60Y. gnu-240301
Godec Miha, Ulica bratov Učakar 76,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
EURO šola Ljubljana. gnl-240160
Grad Diana, Čez Šočo 92/a, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 41942044, izdala
Medicinska fakuleta v Ljubljani. gnj-240312
Ilić Andrea, Heroja Šlandra 25, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 43200605,
izdala Akademija za glasbo v Ljubljani.
gnc-240294
Jakoš Andrej, Volče 142/a, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 01004036,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-240356
Kamplet Gregor, Ulica Šercerjeve
brigade 5, Poljčane, študentsko izkaznico,
št. 18050487, izdala FF v Ljubljani.
gnt-240227
Kerpan Gregor, Ljubljanska cesta 12/a,
Trzin, delovno knjižico. gnw-240324
Koritnik Klavdija, Morava 43, Kočevska
Reka, delovno knjižico. gny-240247
Koritnik Klavdija, Morava 43, Kočevska
Reka, potrdilo o opravljenem stokovnem
izpitu Zdravstveni tehnik, izdalo Ministrstvo
za zdravje leta 2001. gnf-240366
Kos Dejan, Prešernova ulica 43, Trzin,
delovno knjižico. gnu-240151
Kozan Jože s.p., Pribinci 2, Adlešiči,
belorusko
dovolilnico,
št.
1524089.
gnl-240235
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Kozan Jože s.p., Pribinci 2, Adlešiči,
izvod licence, št. 6325 za vozilo SCANIA R
124 LA z reg. št. NM D3 – 229 z veljavnostjo
do 4. 2. 2008. gni-240238
Kožar Tadej, Velike Malence 49/a, Krška
vas, delovno knjižico. gnw-240299
Kreutz Gašper, Tbilisijska ulica 2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Srednje
tehniške in srednje strokovne šole Ljubljana.
gng-240165
Krušič Robert, Studenec 48, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-240121
Kum Danijel, Prapreče 1/b, Straža,
Evropsko orožno prepustnico, št. 0000360,
izdana 20. 4. 2006, izdala UE Novo mesto.
gnj-240387
Lozej Blaž, Sejmiška pot 10, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 63040238, izdala
fakuleteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gni-240313
Mahorič Milica, Janežovci 12, Destrnik,
delovno knjižico. gng-240140
Marinković Slavica, Žabjek 25, Trbovlje,
delovno knjižico. gni-240138
Petrovič Maja, Celovška 269, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika v Ljubljani. gns-240328
Rogina Anja, Bevkova ulica 3, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 18021520,
Filozofska fakulteta. gnf-240166
Seliškar Janez, Dunajska 375, LjubljanaČrnuče, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gnv-240225
Srdoč Eva, Kristan Vrh 96, Podplat,
študentsko izkaznico, št. 21040825, izdala
FDV v Ljubljani. gni-240388
Striković Kemal, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 04144188913,
izdan 14. 6. 2006. gni-240163
Subotić Stanko s.p., Vena Pilona
10, Koper – Capodistria, dovolilnice za
Romunijo, št. 299983, 299982 in 299981.
gnm-240209
Šakanović Zlatko s.p., Podgorica
135, Ljubljana-Črnuče, osebno delovno
dovoljenje, št. 04244190160, izdan 20. 7.
2006. gnw-240149
Tajnšek Ivan s.p., Podvrth 22, Braslovče,
osnovno nacionalno licenco, št. 5107, št.
1958, izvod nacionalne licence za vozilo,
izdan 13. 11. 2002, licenco skupnosti, št.
1486 in izvod licence skupnosti za vozilo,
izdan 16. 3. 2004, veljavnost do 28. 4. 2005.
gnw-240224
Talaber Iva, Smrekarjeva 37, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
7101147,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnc-240169
Tekavčič Matej, Ambrus 21b, Zagradec,
študentsko izkaznico, št. 63020165,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnt-240252
Trkman Branko s.p., Hrašče 141,
Postojna, licence za tovorna vozila z
reg. oznakami KP 36-39C, KP36-40C,
KP 36-38C, KP 36-41C in KP 64-36H.
gne-240367
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Vehovec Maja, Dragočajna 7, Smlednik,
dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva
gimnazija v Ljubljani. gnn-240358
Vidic Janez, Blatnik pri Črnomlju
3/c, Črnomelj, delovno knjižico, ser. št.
A 0200216, reg. št. 300, izdana pri UE
Črnomelj. gnf-240266
Vignjević Robert, Trg komandanta
Staneta 4, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19376500, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-240231
Vižintin Robert, Cankarjeva ulica 13,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnx-240248
Vunjak Tina, Trdinova cesta 14, ŠmarjeSAP, dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva
gimnazija Ljubljana. gnk-240161
Žunkovič Ivan, Grabe 21, Središče ob
Dravi, orožni list, št. OL 1934, izdala UE
Ormož. gnb-240370

Objave
gospodarskih družb
Sklici skupščin
Ob-30693/06
Na podlagi 24. člena poglavja 8 Skupščina statuta družbe ŽITO, d.d., v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in
Zakona o prevzemih sklicuje uprava družbe
12. skupščino
delniške družbe ŽITO, d.d.,
ki bo v torek, dne 21. novembra 2006, v
sejni sobi družbe ŽITO, d.d., s pričetkom ob
12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in verifikacijska
komisija v sestavi Igor Škrinjar kot predsednik in dveh preštevalk glasov Andreje Kopač ter Dragice Spasič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Glasovanje o potrditvi odločitve uprave družbe ŽITO, prehrambena industrija
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je
dne 23. 10. 2006 objavila konkurenčno prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe
Mlinotest živilska industrija d.d., Tovarniška
14, Ajdovščina, skladno z določbo drugega
odstavka 47. člena ZPre‑1.
Prelog sklepa: odobri se odločitev uprave družbe ŽITO, prehrambena industrija
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, da
objavi konkurenčno prevzemno ponudbo za
odkup delnic družbe Mlinotest živilska industrija d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina.

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 ŽITO, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in ki so tri
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo 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 točko 1. odloča skupščina z večino oddanih glasov, o sklepu pod
točko 2. odloča skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju 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 sedmih
dneh 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
Na sedežu družbe ŽITO, prehrambena
industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, je delničarjem na vpogled tudi naslednje gradivo: namera za prevzem družbe
Mlinotest živilska industrija d.d., Tovarniška
14, Ajdovščina in prevzemna ponudba s
prospektom za prevzem družbe Mlinotest
živilska industrija d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina. Vsa gradiva so delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje od 10. do 13. ure v informativni
pisarni družbe.
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 586. člena ZGD‑1.
ŽITO, d.d.
uprava – predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
uprava – član uprave za področje financ
mag. Erik Žunič
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A) 8397
Predhodni razpisi
8397
Blago
8397
Storitve
8398
Javni razpisi
8398
Blago
8398
Gradnje
8422
Storitve
8426
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
8439
Blago
8439
Storitve
8443
Javni razpisi za natečaj
8445
Storitve
8445
Javni razpisi za kvalifikacijo ponudnikov
8446
Blago
8446
Obvestila o oddaji naročila
8446
Blago
8446
Gradnje
8457
Storitve
8467
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
8477
Blago
8477
Javni razpisi
8478
Javne dražbe
8488
Razpisi delovnih mest
8489
Druge objave
8498
Evidenca statutov sindikatov
8504
Objave gospodarskih družb
8504
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
8506
Sklici skupščin
8506, 8534
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
8515
Zavarovanja
8515
Objave sodišč
8517
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
8517
Izvršbe
8520
Objave zemljiškoknjižnih zadev
8521
Oklici o skrbnikih in razpravah
8528
Oklici dedičem
8528
Oklici pogrešanih
8528
Sodni register, vpisi po ZGD
8529
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
8529
Preklici
8529
Štampiljke preklicujejo
8529
Potne listine preklicujejo
8529
Osebne izkaznice preklicujejo
8530
Vozniška dovoljenja preklicujejo
8531
Zavarovalne police preklicujejo
8532
Spričevala preklicujejo
8532
Ostale listine preklicujejo
8533
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Priporočamo

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
Z UVODNIMI POJASNILI prof. dr. Boruta Bratine,
mag. Dušana Jovanoviča in Jožice Vindiš
ter STVARNIM KAZALOM
Vključevanje evropskega pravnega reda v slovensko korporacijsko pravo je bil
eden pomembnih ciljev pri oblikovanju novega slovenskega Zakona o gospodarskih družbah.
Strokovnjaki mariborske univerze v uvodnih pojasnilih razlagajo potek oblikovanja
teh določb. Ker pa je zakonsko besedilo, v primerjavi s prej veljavno ureditvijo,
bistveno drugačno, namenjajo veliko pozornosti tudi novim poglavjem v zakonu in
vsem drugim novim določbam.
Ker bodo morali vsi gospodarski subjekti do prehoda na evro denarni sistem preračunati
tako zneske osnovnih vložkov ter osnovnega kapitala, ki ga zdaj izkazujejo v tolarjih,
je za uporabnike vsekakor zanimiv tudi tisti del uvodnih pojasnil, ki nazorno prikazuje
metodo preračunavanja in zaokroževanja posameznih zneskov na 1 evro.
Mlada raziskovalka mariborske pravne fakultete Jožica Vindiš je sestavila obsežno
stvarno kazalo, ki tako dobrim poznavalcem ZGD kot vsem drugim, ki želijo le zvedeti vsebino posameznih določb, omogoča hiter vstop v skrivnosti vsebine ZGD.
Z ALOŽBA

6900 SIT (28,80 EUR)
7400 SIT (30,88 EUR)

– 261618
– 261619

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


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

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
– 261618 broširana izdaja

6900 SIT (28,80 EUR)

Štev. izvodov

– 261619 trda izdaja

7400 SIT (30,88 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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