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Internet: http://www.uradni-list.si
Št.

114-115

e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-31418/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, 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: medicinski pripomočki-razni.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
Šifra NUTS.
II.3) Kratek opis vrste in količine vrednosti blaga storitev: prijavitelj mora ponuditi
100% razpisanih vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja
(velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 in 40). Pri skupinah 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 in 50 se lahko
prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
Ocenjeni stroški brez DDV: 283,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Transfuzijski sistemi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 2
Naslov: Infuzijski sistemi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 3
Naslov: Kat. venski z bakt. zašč. eno,
dvo in več lumni
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 4
Naslov: Katetri umbilikalni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 5
Naslov: Katetri urinski, material neoplex,
proizv. Porge
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 6
Naslov: Katetri urinski-material PVC
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 7
Naslov: Katetri urinski-mat. silikoniziran
lateks
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 8
Naslov: Katetri urinski, mat. silikon
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 9
Naslov: Katetri urinski silikonski s temp.
senzorjem
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 10
Naslov: Katetri urinski pediatrični, material silikon
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 11
Naslov: Katetri z zaobljeno timan konico
in druge
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 12
Naslov: Katetri aspiracijski PVC s konekti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 13
Naslov: Kateter aspiracijski zaprt sist.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 14
Naslov: Mat. za resp. terap, maske, cevi,
nastavki, konekti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
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Sklop št. 15
Naslov: Respiratorni filtri
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 16
Naslov: Sistem dihalni-odrasli in otroški
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 17
Naslov: Maske laringralne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 18
Naslov: Tubusi za kratkotrajne posege,
mat. PVC
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 19
Naslov: Tubusi za dolgotrajne posegesilikoniziran PVC
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 20
Naslov: Tubusi ojačani z jekleno žičko
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 21
Naslov: Tubusi gudel, material polipropilen
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 22
Naslov: Tubusi traheostomijski, kanile
govorne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 23
Naslov: Dreni torakalni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 24
Naslov: Dreni abdominalni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 25
Naslov: Dreni redon in steklenice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 26
Naslov: Sonde za enteralno prehranomat. PVC
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
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Sklop št. 27
Naslov: Sonde za enteralno prehranomat. silikon
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 28
Naslov: Sonde Sengstaken
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 29
Naslov: Katetri torakalni heparizirani za
kardiokirurgijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 30
Naslov: Sonde črevesne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 31
Naslov: Dreni T
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 32
Naslov: Igla venozna z metuljčkom in
podaljškom
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 33
Naslov: Kanile venozne, arterielne, mandreni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 34
Naslov: Igle spinalne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 35
Naslov: Igle injekcijske
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 36
Naslov: Igle punkcijske
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 37
Naslov: Brizgalke tridelne luer
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 38
Naslov: Brizgalka tridelna 50ml, luer lock
in kateter tip
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 39
Naslov: Priključki za aparate Olympus
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 40
Naslov: Ušesne proteze
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):   glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 4. 2007.
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II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi
Blago
Št. 742/06

Ob-31491/06
Podaljšanje rokov
V javnem razpisu za nakup toaletne konfekcije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 9. 6. 2006, Ob-16210/06 in glasilu
EU 2006/S 107-114433 z dne 8. 6. 2006,
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 21. 11. 2006 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 11.
2006 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokumente z veljavnostjo, ki je navedena v
razpisni dokumentaciji za predmetno javno
naročilo ob upoštevanju novega roka za odpiranje ponudb.
Klinični center Ljubljana
Št. 16-100/06

Ob-31422/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila za nabavo blaga: šivalni material,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z
dne 20. 10. 2006, Ob-29357/06, za I. fazo
omejenega postopka, se popravi naslednja
točka, ki pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: naročnik mora prijavo za I. fazo omejenega postopka prejeti do
20. 11. 2006 do 9. ure.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16-92/06

Ob-31423/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za nabavo blaga: katetri, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 13. 10.
2006, Ob-28572/06, za I. fazo omejenega
postopka, se popravi naslednja točka, ki
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: naročnik mora prijavo za I. fazo omejenega postopka prejeti do
10. 11. 2006 do 9. ure.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-31295/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,

kontaktna oseba: Sonja Kimovec, Frankopanska 9, 1132 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-48-600, faks 01/23-48-630, elektronska pošta: sonja. kimovec@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.1.2) 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 05/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
organizacijskih enot CŠOD, za obdobje
treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odjemna mesta po različnih občinah in regijah.
Opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena letna dobava električne energije je približno 1,150.000 kWh. Za celotno obdobje
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 pa 3,450.000
kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene
vrednosti,
2. originalna izjava banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik
predložil ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od dneva izstavitve skupnega
računa za vsa odjemna mesta, za dejansko
dobavljeno električno energijo v preteklem
mesecu. Računu mora biti priložena specifikacija porabe električne energije po odjemnih in merilnih mestih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu oziroma potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila,
2. licenca ponudnika za opravljanje energetske dejavnosti, potrebno za dobavo električne energije upravičenim odjemalcem
električne energije,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da pooblaščene osebe ponudnika
niso vpisane v kazensko evidenco oziroma
v primeru vpisa pisno izjavo pooblaščene
osebe ponudnika, da se vpis v kazensko
evidenco ne nanaša na pravnomočno obsodbo v zvezi s podkupovanjem,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco v
zvezi z njegovim poslovanjem,
5. potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
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da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
6. potrdilo Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na dan
izdaje potrdila.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– gospodarske družbe predložijo obrazec BON-1/P in potrdila o plačilni sposobnosti v zadnjih šestih mesecih, pri vseh bankah
pri katerih ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki predložijo obrazec BON 1/SP ali davčno napoved za leto
2005 in potrdilo o plačilni sposobnosti v zadnjih šestih mesecih, pri vseh bankah pri
katerih ima odprte transakcijske račune.
Iz obrazcev mora biti razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel izkazane blokade katerega izmed transakcijskih
računov in na dan pred sestavitvijo obrazca
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti:
– revizijsko poročilo, če ga za ponudnika
predpisuje Zakon o gospodarskih družbah.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik sam pro
izvaja zadostno količino električne energije
za izvedbo naročila ali pogodba o nakupu
zadostne količine električne energije za izvedbo naročila ali dokazilo o razpoložljivih
čezmejnih kapacitetah zadostne količine
električne energije za izvedbo naročila.
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V primeru dveh ponudnikov z enako ponudbeno ceno, bo izbran ponudnik, ki ima v
preteklem poslovnem letu boljšo bonitetno
oceno (obrazec BON 1/P).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 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 odprt pri UJP št.
01100-6030715849, sklic 05/06, vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 11. uri, CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2006.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-31301/06
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, 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).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: električna energija za leto 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: vsa odjemna mesta
Pošte Slovenije po seznamu.
Šifra: NUTS SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava električne energije za leto 2007 za odjemna
mesta Pošte Slovenije ter podatkovne
storitve o porabi električne energije za
vsako odjemno mesto posebej.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje v mesecih: začetek: 1. 2. 2007, zaključek: 29. 2. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2,000.000
SIT.
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. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe – izjava, da je ponudnik tehnično
sposoben izpeljati javno naročilo.
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
P 8 Izjava ponudnika, dana pod ka
zensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe.
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P 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
P 10 Ponudnik mora imeti veljavno licence za opravljanje energetske dejavnosti za
trgovanje na organiziranem trgu z električno
energijo od Agencije za energijo RS.
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.
III.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, potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenca številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 94-2006/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo:
Številka
obvestila
v
UL:
2006/S 203-215883 z dne 24. 10. 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:
20. 12. 2006 do 23.59.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za razpisno dokumentacijo plačilo ni potrebno, če ponudnik le-to sam natisne s spletne strani Pošte
www.posta.si. Če jo ponudnik želi prejeti po
pošti, mora posredovati dokazilo o plačilu po
faksu na št. 02/449-23-79.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 5. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 12.
2006 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 10. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-31302/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zabojniki za prevoz paketov, vreč in vrednostnih pošiljk 93/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava in dobava zabojnikov za prevoz paketov in
vreč (PVZ navadni in PVZ police - brez
polic, samo z vodili) in zabojnikov za prevoz vrednostnih pošiljk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o., PE
Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.36.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– zabojniki za prevoz paketov in vreč
– navadni, 120 kosov,
– zabojniki za prevoz paketov in vreč
– police, samo z vodili brez polic, 50 kosov,
– zabojnik za prevoz vrednostnih pošiljk,
50 kosov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT). Izbrani dobavitelj predloži
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbenega zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 19. 2.
2007,
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– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta
cije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku in na lokacijo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora jamčiti garancijo na dobavljeno blago najmanj 12 mesecev,
– vzorec ponujenega zabojnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 90 točk oziroma %,
2. garancijska doba: 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 93/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 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 19. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31385/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 054/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup avtomobilov po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – mali.
3) Obseg ali količina: 10 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – enoprostorec.
3) Obseg ali količina: 24 kosov.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4 – večje.
3) Obseg ali količina: 9 kosov.
Sklop št. Č
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.00.00-7.
2) Kratek opis: lahko dostavno vozilo
– furgon.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.30.00-8.
2) Kratek opis: kamion-tovorni-nosilnost
od 5 ton dalje.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe (izdana s strani banke ali zavarovalnice), brezpogojno in nepreklicno ter
plačljivo na prvi poziv, veljavno do 28. 2.
2007, v vrednosti: za sklop A: 500.000
SIT; za sklop B: 2,300.000 SIT; za sklop C:
1,170.000 SIT; za sklop Č: 210.000 SIT in za
sklop D: 200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
054/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 054/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
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dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
054/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 054/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. vzdrževanje po preteku garancijske
dobe,
3. vzdrževanje v garancijski dobi.
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 12. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 054/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2006   do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2006
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo
vsebuje tudi zamenjavo starih vozil naročnika po sistemu: »nakup staro za novo«. Tako
bo moral pri vsakem sklopu izbrani ponudnik
pri navedbi končne ponudbe upoštevati tudi
dejstvo, da bo od naročnika prejel stara vozila (navedena po sklopih v razpisni dokumentaciji). Za stara vozila bo organiziran
tudi ogled le-teh. Vse informacije se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-31391/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 052/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: video produkcijski strežniški sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.21.10.00-5.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 2. 2007 v vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
052/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 052/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
052/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 052/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 052/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
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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: angleški in slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 12. 2006
ob 11. uri; RC RTV Maribor, Ilichova 33,
2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-31395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Lidija Novak, univ. dipl. ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-39-49, faks +386/1/300-39-12,
elektronska pošta: lidija.novak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-14/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material in obrazci v prosti
prodaji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: pisarniški material.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: potrošni material za računalnike, fotokopirne stroje, fakse, pisalne
stroje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: obrazci v prosti prodaji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena letna vrednost: 35,000.000 SIT (brez
DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba, ne glede na število sklopov za katere ponudnik kandidira, presega
10,000.000 SIT brez DDV, mora ponudnik
predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
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– izjavo o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe (brez DDV),
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju ponudnika,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o plačilnih pogojih,
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dobavnem času,
– katalogi, prospekti,
– vzorci,
– izjava o referencah in kakovosti opravljanja del,
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2006,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803114.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2006, do 10.
uri, Zdravstveni dom Ljubljana – uprava II.
nadstropje, vložišče (soba št. 1), Metelkova
9, 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 1. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2006
ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – uprava II. nadstropje, sejna soba (soba št. 26),
Metelkova 9, 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: naročnik bo
naročilo oddal po sklopih. Ponudnik mora
ponuditi vse razpisane izdelke posameznega sklopa.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ob-31396/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica Pergarec, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-44,
faks 01/300-39-37, elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica Pergarec, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-03-944,
faks 01/30-03-937, elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica Pergarec, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-03-944,
faks 01/30-03-937, elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica
Pergarec, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-03-944, faks 01/30-03-937,
elektronska pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si.
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: JR 21/2006-ZD Vič.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme
prenovljenih prostorov v pritličju trakta
A v ZD Ljubljana-Vič, Postojnska 24, 1000
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Ljubljana-Vič, Postojnska 24,1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007, konec 12. 2.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,00.000 SIT.
Izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo naročnik izvršil v 30 dneh po zaključku
montaže, uspešne primopredaje in predaje
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
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:
Izpolnjen obrazec ponudbe.
Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov.

Izpolnjena, parafirana in podpisana pogodba, oziroma vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o registraciji.
Dokazilo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti.
Dokazila o nekaznovanju ponudnika.
Dokazilo, da proti ponudniku ni začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije.
Dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem, oziroma vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti.
Izjava v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, oziroma vse kar izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Dokazilo oziroma seznam najpomembnejših podobnih dobav opreme v zadnjih
treh letih s potrdili o dobro opravljenem
delu.
Podatki o vodstvenem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– garancijski 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: 30. 11. 2006,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803121.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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 5. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2006
ob 12. uri; Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 741/06
Ob-31412/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup diagnostičnega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup diagnostičnega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.65.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
diagnostičnega materiala; podatki kot so:
vrsta, opisi, okvirne letne količine in vse zahteve so razvidni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1% končne ponudbene vrednosti, z vključenim DDV.
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Vse listine za dokazovanje poslovne in
finančne sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Vse listine za dokazovanje tehničnih
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 12. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 12.
2006 ob 12. uri v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro. Objava EU-2006/S99-105946,
popravek, 2006/S 151-162527. Vpogled v
razpisno dokumentacijo je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi A III te objave.
Predhodne objave – Ur. l. RS, št. 55 z dne
26. 5. 2006, Ob-14557/06, popravek v Ur. l.
RS, št. 85 z dne 11. 8. 2006, Ob-22908/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-31417/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Poklicna gasilska enota Celje, kontaktni osebi:
Jože Spevan in Zdenko Gorenšek, Dečkova cesta 36, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-09-00, faks 03/428-09-04, elektronska pošta: jzpv@celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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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: JN-B št. 01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: terensko gasilsko vozilo s cisterno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Celje, Dečkova cesta 36.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
terensko gasilsko vozilo s cisterno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku
(podrobno v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po uspešnem prevzemu vozila in
prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve skupne
ponudbe mora skupina predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik: mora biti registriran za opravljanje dejavnosti; mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti; ne sme biti v kazenskem postopku; zoper njega ne sme biti
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja; mora imeti poravnane davke in prispevke
(podrobno v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ekonomska – finančna sposobnost,
Dokazila: BON 1 in 2 ali podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida oziroma BON-1 SP za podjetnike.
– poravnane obveznosti do dobavite
ljev,
Dokazilo: revizijsko poročilo (podrobno v
razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– opis proizvajalčevih tehničnih in kadrovskih kapacitet,
– potrdilo o proizvajalcu vozila,
– sposobnost izdelave tehničnih načrtov,
izračunov in diagramov (podrobno v razpisni
dokumentaciji).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01211-6030194273.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2006 do 12.
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 12. 5. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2006
ob 13. uri, Celje, Dečkova cesta 36.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Poklicna gasilska enota Celje
Ob-31477/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: medicinski pripomočki – razni.
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 mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39 in 40).
Pri skupinah 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49 in 50 se lahko prijavitelj prijavi na
posamezno vrsto blaga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Transfuzijski sistemi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 2
Naslov: Infuzijski sistemi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 3
Naslov: Katetri venski z bakt. zašč. eno,
dvo in več lumni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 4
Naslov: Katetri umbilikalni
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 5
Naslov: Katetri urinski, material neoplex,
proiz. Porge
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 6
Naslov: Katetri urinski-material PVC
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 7
Naslov: Katetri urinski-mat. silikoniziran
lateks
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 8
Naslov: Katetri urinski, mat. silikon
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 9
Naslov: Katetri urinski silikonski s temp.
senzorjem
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 10
Naslov: Katetri urinski pediatrični, material silikon
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 11
Naslov: Katetri z zaobljeno timan konico
in druge
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 12
Naslov: Katetri aspiracijski PVC s konekti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 13
Naslov: Kateter aspiracijski zaprt sist.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 14
Naslov: Mat. za resp. terap, maske, cevi,
nastavki, konekti
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 15
Naslov: Respiratorni filtri
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 16
Naslov: Sistemi dihalni-odrasli in otroški
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 17
Naslov: Maske laringralne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 18
Naslov: Tubusi za kratkotrajne posege,
mat PVC

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 19
Naslov: Tubusi za dolgotrajne posegesilikoniziran PVC
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 20
Naslov: Tubusi ojačani z jekleno žičko
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 21
Naslov: Tubusi gudel, material polipropilen
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 22
Naslov: Tubusi traheostomijski, kanile
govorne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 23
Naslov: Dreni torakalni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 24
Naslov: Dreni abdominalni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 25
Naslov: Dreni redon in steklenice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 26
Naslov: Sonde za enteralno prehranomat. PVC
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 27
Naslov: Sonde za enteralno prehranomat. silikon
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 28
Naslov: Sonde Sengstaken
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 29
Naslov: Katetri torakalni heparizirani za
kardiokirurgijo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 30
Naslov: Sonde črevesne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 31
Naslov: Dreni T
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 32
Naslov: Igla venozna z metuljčkom in
podaljškom
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
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Sklop št. 33
Naslov: Kanile venozne, arterielne, mandreni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 34
Naslov: Igle spinalne
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 35
Naslov: Igle injekcijske
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 36
Naslov: Igle punkcijske
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 37
Naslov: Brizgalke tridelne luer
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 38
Naslov: Brizgalka tridelna 50 ml, luer lock
in kateter tip
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 39
Naslov: Priključki za aparate Olympus
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Sklop št. 40
Naslov: Ušesne proteze
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in količine, ki so predmet javnega razpisa so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
283,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 4. 2007; zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT oziroma 4.172,93 EUR,
če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT ter izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Osnova za preračun je centralni paritetni
tečaj 1 EUR = 239,64 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 75 dni od datuma
prevzema blaga in pravilno izstavljenega
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje o vpisu v register dobaviteljev
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medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjavo prijavitelja, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7.1 da je predložil BON-2; 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:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine od 41 do 50);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine od
1 do 40);
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 in 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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 12. 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 02/33-11-533.
Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za RD: Medicinski pripomočki
– razni.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 12. 2006 do 13.
ure.
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:
3. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-31481/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Slave Klavore Maribor, kontaktna oseba: Majda Kokol, Štrekljeva ulica 31, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-20-00, faks
02/450-20-09, elektronska pošta: os.slaveklavora@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 prehrambenega blaga in 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 količina bo razvidna iz razpisne dokumentacije za naslednje
sklope živil:
1. žita in mlevski izdelki,
2. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
3. razno prehrambeno blago,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. zamrznjena in konzervirana hrana,
7. sadje in zelenjava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila za dobavljeno blago je
30 dni od dneva izstavitve zbirnega računa
posameznega meseca dobave.
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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: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum oziroma
okvirno pogodbo za obdobje 36 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podatki v zvezi s statusom dobavitelja blaga ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti so razvidni iz razpisne dokumentacije.
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 proizvodnji in prometu živil, izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Cena: 12.000 SIT (DDV je vključen) s
plačilnim nalogom na transakcijski račun naročnika, št. 01270-6030667555, UJP Slovenska Bistrica – s pripisom: za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 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: 5. 12. 2006
ob 13. uri, OŠ Slave Klavore, Štrekljeva ulica 31, Maribor.
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: 3. 11. 2006.
OŠ Slave Klavore Maribor
Ob-31485/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojni zavod Planina, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o.,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, tel.
05/703-12-00, faks 05/703-12-00.
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
consutling 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 prehrane v Vzgojnem zavodu Planina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojni zavod Planina,
Planina 211, 6232 Planina.
Šifra NUTS: SI00A.
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.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.13.00.00.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.13.00.00-8.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.22.00.00-6.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.51.00.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.50.00.00-3.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.81.00.00-9.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.

Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.60.00.00-4.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.30.00.00-1.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.89.70.00-2.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.80.00.00-3.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.98.00.00-1.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.80.00.00-3.
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 prehrane v Vzgojnem zavodu Planina. Naročnik oddaja javno naročilo za čas
od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2009.
Živila so razdeljena v enajst sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega računa 2 x mesečno.
Rok plačila 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 ponudba pripravljena v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
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– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje 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 v zvezi s
svojim poslovanjem in ni vpisan v kazensko
evidenco,
– da ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike: 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,
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
programom,
– 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:
– cena do 86 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točk,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 432/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
432-06, po modelu 00, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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 15. 2. 2006.
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: 5. 12. 2006
ob 15. uri; Vzgojni zavod Planina, Planina
211, 6232 Planina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2006.
Vzgojni zavod Planina
Ob-31486/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, kontaktna oseba: Vinko Bizjak, Lošca 1, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-68-52, faks
01/750-68-76.
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: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika.
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.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.13.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.13.00.00-8.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.22.00.00-6.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.51.00.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.50.00.00-3.
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2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.81.00.00-9.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.60.00.00-4.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.30.00.00-1.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.89.70.00-2.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.80.00.00-3.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.30.00.00-1.
2) Kratek opis: zamrznjeno sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.98.00.00-1.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 12.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
01.24.20.00-5.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 13.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.80.00.00-3.
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
Ivana Cankarja Vrhnika. Naročnik oddaja
javno naročilo za čas od 15. januarja 2007
do 31. decembra 2009. Živila so razdeljena
v trinajst sklopov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 1. 2007, konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega
30 mio SIT brez DDV – 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.
Plačilni rok 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 ponudba pripravljena v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim krimilanom, korupcijo, pranjem denarja ter goljufijo
zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem in ni vpisan v kazensko
evidenco,
– da ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD, za tuje ponudnike: v razpisni
dokumentaciji;
– 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,
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
programom,
– 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:
– cena do 86 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točk,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 11-11-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 19. 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
11-11-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 15. 2. 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: 21. 12. 2006
ob 10. uri, Osnovna šola Ivana Cankarja
Vrhnika, Lošca 1, 1360 Vrhnika.
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: 4. 11. 2006.
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Ob-31487/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola 8 talcev Logatec / Osnovna
šola Tabor Logatec, kontaktna oseba: Vesna
Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Notranjska
cesta 3 / Tržaška cesta 150, 1370 Logatec,
Slovenija, tel. 01/754-13-09 / tel. 754-12-42,
faks 01/754-12-37 / 754-12-42.
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 v Osnovni šoli 8 talcev Logatec in Osnovni šoli Tabor Logatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola 8 talcev

Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec,
Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta
150, 1370 Logatec.
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.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.13.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.11.00.00-2; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.13.00.00-8.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.22.00.00-6.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.51.00.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.50.00.00-3.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.81.00.00-9.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.60.00.00-4.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.30.00.00-1.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.89.70.00-2.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.80.00.00-3.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.98.00.00-1.
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2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.80.00.00-3.
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 za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli 8 talcev Logatec in Osnovni šoli Tabor Logatec, za čas od 15. januarja
2007 do 31. decembra 2009. Dobava živil
po posameznih sklopih. Živila so razdeljena
v enajst sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 1. 2007, konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega
30 mio SIT brez DDV – 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.
Plačilni rok 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
ponudba pripravljena v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje 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 v zvezi s
svojim poslovanjem in ni vpisan v kazensko
evidenco,
– da ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD, za tuje ponudnike: v razpisni
dokumentaciji,
– 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 naročnikov,
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– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, v sklopih, 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:
– cena do 86 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točk,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 025/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 19. 12. 2006,
cena: 8.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
025-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 15. 2. 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: 20. 12. 2006
ob 15. uri, Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Notranjska cesta 3, 1370 Logatec.
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: 4. 11. 2006.
Osnovna šola 8 talcev Logatec /
Osnovna šola Tabor Logatec
Št. 430-672/2006-2
Ob-31496/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-23-40, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 426/2006 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup sanitetnega materiala, medicinskih pripomočkov in laboratorijskega
materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vojaška zdravstvena služba, Štula b.š., 1210 Ljubljana - Šentvid.
Šifra: NUTS A038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmeti: 33141000-0, 26152300-1, 33196000-0,
33141623-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000-0.
2) Kratek opis: sanitetni material.
3) Obseg ali količina: specifikacija razvidna iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. II
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
26152300-1, 33196000-0.
2) Kratek opis: medicinski pripomočki in
laboratorijski material.
3) Obseg ali količina: specifikacija razvidna iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. III
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141623-3.
2) Kratek opis: rezervni komplet SK2A
in SK1A.
3) Obseg ali količina: specifikacija razvidna iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specifikacija sanitetnega materiala, medicinskih
pripomočkov in laboratorijskega materiala in
okvirne količine po posameznih sklopih, so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008 z možnostjo podaljšanja do
skupaj 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (ponudnik jo priloži le v primeru, če je skupna
vrednost ponudbe višja od 30 mio SIT brez
DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ponudnik jo priloži le v
primeru, če je skupna vrednost ponudbe
višja od 30 mio SIT brez DDV). Ponudnik
mora predložiti izjavo banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene vrednosti
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brez DDV, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je finančno in
poslovno sposoben.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo.
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih,
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika.
Dokazilo:
– podpisane in žigosane zahtevane izjave,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo na javni razpis,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
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– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430–672/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do vključno
19. 12. 2006 vsak delovni dan med 11.
in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 426/2006 – ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 11. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 430-76/2006

Ob-31475/06

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 1. 9. 2006 v Uradnem listu RS, št.
92/06, Ob-24376/06, za izvedbo javnega
naročila po odprtem postopku »Izgradnja

sistema delnega umetnega zasneževanja
smučišča Španov Vrh v Planini pod Golico«
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 29. 9. 2006 sprejel odločitev, s
katero je zavrnil vse prejete ponudbe.
Občina Jesenice
Št. 430-117/2006
Ob-31476/06
Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 22. 9. 2006 v Uradnem listu RS,
št. 98/06, Ob-26412/06, za izvedbo javnega
naročila po odprtem postopku »Odstranitev
večstanovanjskega objekta Hrušica 56 in
štirih pomožnih objektov ter gradnja novega večstanovanjskega objekta« 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 24. 10. 2006 sprejel odločitev, s katero
je zavrnil vse prejete ponudbe.
Občina Jesenice
Ob-31279/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije v postopku javnega naročila za izbiro
izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjsko poslovnih objektov A3, B1, V1 v funkcionalni
enoti F3 Zelena jama v Ljubljani s prometno,
komunalno in zunanjo ureditvijo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/06 z dne
8. 9. 2006, Ob-24917/06, obveščamo, da je
eden izmed prevzemnikov razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Do odločitve v
zvezi z vloženim zahtevkom za revizijo se
zadrži postopek oddaje javnega naročila.
O datumu odpiranja ponudb bodo prevzemniki razpisne dokumentacije pravočasno
obveščeni.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 6/35-481/6-06
Ob-31300/06
Popravek
V javnem razpisu za gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri obnovi prostorov na Partizanski 54 v Mariboru, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96/06 z dne
15. 9. 2006, Ob-25486/06, se spremeni točka III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila, in sicer: razveljavi se pogoj P 20: izjava
ponudnika, da bo sam opravil najmanj 50%
del za sklop, za katerega se prijavlja.
Sporočamo novi datum za oddajo in odpiranje ponudb.
Oddaja ponudb: dne: 20. 11. 2006 do 12.
ure, Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg 10 v Mariboru.
Odpiranje ponudb: dne 21. 11. 2006, ob
11. uri, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni dne
15. 9. 2006 (ni potrebno prilagati novih dokumentov). Spremeni se veljavnost ponudbe:
ponudba mora biti veljavna do 5. 2. 2007; posledično se spremeni tudi zahteva po veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe,
ki mora biti veljavna do 15. 7. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-31276/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-53-91, faks
02/235-52-37, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba,
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6_2006/07_JN_PEF.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela – adaptacija kabinetov na objektu Pedagoške
fakultete (PEF), Filozofske fakultete (FF)
in Fakultete za naravoslovje in matematiko (FNM)- gradbena, obrtniška, strojna
in elektroinštalacijska dela ter dobava in
montaža opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koroška cesta 160, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
(GOI) ter dobava in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: januar 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: z začasnimi in končno situacijo; plačila v 60 dneh
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 50%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1 in
BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bi-
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lance stanja in iz poslovnega izida za leto
2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto
2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-tega – dokazila oziroma potrdila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. iz razpisne dokumentacije – podatki o poslovni
uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o
stanju na poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s področja IVD del v zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer izvedel je
vsaj dve naročili IVD del, v vrednosti min.
50 mio SIT (z DDV) za posamezni objekt.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih
3 letih odgovorni vodja del na vsaj dveh
objektih, kjer je izvajalec izvajal IVD dela v
vrednosti min. 50 mio SIT (z DDV).
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.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 vključno do 6. 12.
2006.
Cena razpisne dokumentacije: 30.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Univerze v Mariboru, odprtem pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100-6030709059, pred prevzemom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti na naslovu Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
(mag. Suzana Tratenšek) ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
6. 12. 2006 do 10. ure, na naslovu Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 12. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
Po pooblastilu
Univerze v Mariboru
Proplus d.o.o.
Ob-31294/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad MONG, kontaktna
oseba: Evgen Mugerli, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-50-190, faks 05/30-21-116, elektronska pošta: Evgen.Mugerli@nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN76/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stanovanjski objekt v Novi Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo
ter komunalnimi priključki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 11. 2006 in/ali konec
31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena 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: povprečni letni promet
ponudnika v zadnjih treh letih mora znašati
najmanj 1.000,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1-UPB1 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 76/06.

Stran

8740 /

Št.

114-115 / 10. 11. 2006

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila TRR št:
01284-6520972769.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na sedežu Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ob predhodni najavi od ponedeljka do petka med 8.
do 15. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2006
ob 12. uri, Mestna občina Nova Gorica, 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: 2. 11. 2006.
Stanovanjski sklad MONG
Ob-31376/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
kontaktni osebi: Tonka Grgič, Karmen Pintar
Oblak, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
elektronska pošta: tonka.grgic@ljubljana.si,
karmen.pintar@ljubljana.si, internetni naslov: www.jssmol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
za izgradnjo stanovanjske stavbe na zemljišču, parcelna številka 939/1, k.o. Vižmarje v Ljubljani s prometno, komunalno
in zunanjo ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Na Herši.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja stanovanjske stavbe, zunanjih tlorisnih
dimenzij 20,68 m x 11,56 m, višinski gabarit
objekta: pritličje + nadstropje + mansarda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 13 mesecev, začetek: januar
2007, konec: februar 2008.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
10,200.000 SIT, veljavna 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja za opravljanje
dejavnosti razpisanih del.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P (zahteva se bonitetna ocena
najmanj 3C ali boljša);
2. potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
3. potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, v
skladu z veljavnimi predpisi RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenco o zgrajenih stanovanjskih in
stanovanjsko poslovnih objektih v obdobju
zadnjih petih let, potrjene s strani investitorjev (ponudnik mora priložiti najmanj dve
referenci s področja izvajanja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del, z izvedbeno
vrednostjo najmanj 300,000.000 SIT);
– odgovorni vodja del, ki bo sodeloval
pri izvedbi predmetnega javnega naročila,
mora izpolnjevati pogoje v skladu z ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena (največ 95 točk),
2. splošni garancijski rok (največ 5
točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, št: 01261-652 0972441 pri Banki
Slovenije z obveznim pripisom: »Za razpisno dokumentacijo – Na Herši v Ljubljani«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik ni davčni
zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 3. 2007 ali 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na
zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2006
ob 13. uri, Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
sejna soba, 3. 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.4) Dodatne informacije: rok za dodatne informacije je do vključno 30. 11.
2006. Vprašanja se posreduje pisno
po faksu 01/306-15-78 ali na elektronski naslov: tonka.grgic@ljubljana.si, karmen.pintar@ljubljana.si, pod šifro »Na Herši v Ljubljani«. Odgovore na vprašanja bo
naročnik posredoval pisno (po faksu) vsem
ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 75/06
Ob-31399/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Ptuj, kontaktna oseba:
Bernarda Kozel, Volkmerjeva cesta 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-73-00, faks
02/771-45-31, elektronska pošta: dup_pravnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-01-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija mansarde objekta »B«
Doma upokojencev Ptuj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ptuj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.52.12-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedbena dela obsegajo:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: januar 2007 in konec
april 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Izbran izvajalec bo
moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
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najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe,
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti. Garancijo
bo moral izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji. Rok trajanja garancije mora biti
en dan daljši kot bo garancijski rok, ki bo
določen v pogodbi.
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 in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje.
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
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.
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– 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 60-dnevni plačilni
rok po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih
strank;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
– da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvajal podobna dela in ima priporočilo o
strokovni in kvalitetni izvedbi del;
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
– da je ponudnik usposobljen vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju;
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
– da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 5. objektov v zadnjih treh
letih);
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
Da je ponudnik sposoben delo opraviti v
dogovorjenem roku po podpisu pogodbe;
Dokazilo: izjava ponudnika o roku izvedbe.
– da bo ponudnik dela izvedel v skladu s
pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
– da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev;
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
– da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev;
Dokazilo: izjava ponudnika o poravnanih
obveznostih do podizvajalcev.
Ponudnik predloži seznam podizvajalcev
s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera
dela bodo izvajali podizvalalci. Ponudnik bo
lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z
naročnikom.
Dokazilo: seznam ponudnikovih podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov, Zakon o varnosti in zdravju
pri delu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena – 94%,
– rok končanja gradnje – 6%.
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 7. 12. 2006.
Cena: 20.000 z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR odprt pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030268097.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2006 do 10.
ure, vsak delavnik med 8. in 14. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 10.30 v prostorih Doma upokojencev
Ptuj.
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: 3. 11. 2006.
Dom upokojencev Ptuj
Št. 110-1/06
Ob-31508/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ddc.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000599.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Zrkovska–Pesnica od km 16+300 do
km 17+150; razširitev priključka Pesnica
in AC Maribor–Lenart od km 2+500 do
km 5+000; deviacija 0806-2,1-4 in nadvoz
0806-2,4-3.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Zrkovska–Pesnica
od km 16+300 do km 17+150.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izgradnja odseka AC Zrkovska–Pesnica
od km 16+300 do km 17+150; razširitev priključka Pesnica in AC Maribor–Lenart od km
2+500 do km 5+000; deviacija 0806-2,1-4 in
nadvoz 0806-2,4-3, ki zajema:
1.1.1 AC Maribor – Lenart od km 2+500
do km 5+000; deviacija 0806-2,1-4 in nadvoz 0806-2,4-3
Deviacija 0806-2,4-1
Nadvoz 0806-2, 4-3
Vodnogospodarske ureditve
1.1.1.4. Rušitev obstoječega mostu
1.1.1.5. Tuje storitve
1.1.1.5.1. TK vodi
1.1.1.5.2. Vodovod
1.1.1.5.3. Kanalizacija
1.1.1.5.4. Napajanje JR priključka Dragučova
1.1.1.5.5. JR priključka Dragučova
1.1.1.5.6. Geomehanska spremljava gradnje
1.1.2. AC Zrkovska – Pesnica od km
16+300 do km 17+150; razširitev priključka
Pesnica
1.1.2.1. Trasa AC od km 16+300 do km
17+150
1.1.2.2. Priključek Pesnica; kraki
10-3,2-5,1 in kraki 10-3,2-5,2
1.1.2.3. razširitev priključka Pesnica
(R2-437) na rondo
1.1.2.4. Tuje storitve
1.1.2.4.1. JR R2-437
1.1.2.4.2. Klic v sili
1.1.2.4.3. Protihrupna zaščita.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 38,100.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in kredita EIB VII.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba avtoceste ali HC
ali druge štiripasovne ceste), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000599.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 12. 2006.
Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 50.000 SIT so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 12. 2006
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-12/2006
Ob-31581/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: mag. Avgust
Zavernik in Vinko Kramberger, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave 500 PE za naselje Močna ter dovozne ceste, vodovoda in električnega
priključka do čistilne naprave:
1. sklop: kanalizacija ter dovozna cesta in vodovod,
2. sklop:čistilna naprava 500 PE in
električni priključek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Močna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 12. 2006, konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– rok plačila: 90 dni od izstavitve računa
s situacijo,
– zadnjih 20% pogodbene vrednosti se
izplača po pridobitvi uporabnega dovoljenja
in zapisniško prevzetega objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– ponudnik zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek ka-
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terega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-finančno sposoben (BON-1
in BON-2 oziroma potrdilo poslovne banke,
pri kateri ima ponudnik odprt TRR, o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– ponudnik mora zagotavljati kontrolo
kakovosti vgrajenih materialov,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora dati izjavo o plačilnih
pogojih,
– ponudnik mora dati izjavo o garancijski dobi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno brezplačno pridobiti na
spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si v
rubriki aktualne vsebine, pod razpisi in javni
razpisi: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselje Močna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 11. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2006
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, sejna
soba 28/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Občina Lenart

Storitve
Ob-31426/06
Popravek
V javnem naročilu »Vzdrževanje atributnih in grafičnih podatkov državnega cestnega omrežja v GIS okolju za potrebe analiz,
izbire optimalne poti in navigacije«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112 z dne
3. 11. 2006, Ob-30909/06, se spremenijo
naslednje točke:
1. zahteva za obvezni depozit in jamstva,
in sicer tako, da pravilno glasi:
III.1.1) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 14.000 EUR oziroma v slovenskih tolarjih v protivrednosti
3,355.000 SIT.
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2. Merila za oddajo, in sicer tako, da pravilno glasi:
IV.2) (B) Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-31393/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DURS, kontaktna oseba: Cirila Golob,
Šmartinska c. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 031-204-337, elektronska pošta:
cirila.golob@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24/2006-VRO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje računalniške
strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije, ki so navedene
v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Pogarancijsko vzdrževanje računalniške
strojne opreme:
– nekritična: osebni računalniki, prenosni
računalniki, tiskalniki, periferna oprema,
– kritična: strežniki, arhivske enote, stikala (komunikacije), UPS.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: naročnik lahko po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, skladno
z drugo točko 97. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1A) odda istovrstna dela izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja leta pod
pogojem, da niso pretekla 3 leta od podpisa
prve pogodbe.
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 in bančna
garancija za dobro izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
30 dneh po prejemu računa, ki bo izstavljen
v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko konkurira vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja in izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji in v Zakonu o javnih naročilih
navedene zahteve.

Stran

8743

III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-114/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 12. 2006, do 9.
ure
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 12. 2006
ob 9.30 DURS, Šmartinska c. 55, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
DURS
Št. 961-19/2006
Ob-31394/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-19/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kranj, Celje,
Ravne na Koroškem, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Trbovlje, Jesenice, Velenje, Barbariga, Cres,
Dolenjske Toplice, Kranjska Gora, Velika
planina, Ptuj, Krško, Črnomelj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.33.61.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 66.33.62.00-6; 66.33.74.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Požarna zavarovanja,
Potresno zavarovanje,
Vlomsko zavarovanje,
Strojelomno zavarovanje,
Zavarovanje splošne odgovornosti,
Avtomobilsko zavarovanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer v višini 6,000.000 SIT z veljavnostjo
do 30. 4. 2006.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe z vključenim 6,5%
DPDZ, ki mora veljati še 20 dni po preteku
veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje,
da je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
2. Veljavno dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v skadu s 3. členom
Zakona o zavarovalništvu, izdano s strani
Agencije za zavarovalni nadzor.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja
(ni vpisan v kazensko evidenco) in izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, iz katerega je
razvidno, da ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti in da je imel ponudnik v zadnjih
6 mesecih dospele neporavnane obveznosti
0 dni. Obrazec na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejši od enega meseca. Samostojni podjetnik predloži potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih do dneva sestave
obrazca o plačilni sposobnosti ni bil blokiran
in mora odražati stanje zadnjega meseca
pred oddajo ponudbe.
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
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izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada.
4. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega revizorja na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Referenčna lista ponudnika z navedbo
vsaj pet različnih naročnikov, pri katerih je
imel ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila sklenjena
zavarovanja premoženja in premoženjskih
interesov z letno premijo vsaj 10,000.000
SIT, skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov.
2. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
ter da v preteklih treh letih pred pričetkom
javnega naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
3. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
4. Izjava ponudnika (v obrazcu ponudbe), da bo ogled škode, kadar bo potrebno,
opravil najkasneje v roku 24 ur po prejemu
pisnega obvestila naročnika.
5. Izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da bo v primeru večjih škod (havarij)
zavarovalcu izplačana akontacija v višini
ocenjene škode v roku največ 30 dni od
dneva prejema pisne informativne prijave o
obsegu škode. V nasprotnem primeru ima
zavarovalec poleg zamudnih obresti pravico
do povračila stroškov kreditov za sanacijo
škode.
6. Izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da bo obračun in izplačilo škode v nespornih primerih največ 15 dni od prejema
pisne prijave škode in druge ustrezne dokumentacije o zavarovalnem primeru, v nasprotnem primeru ima zavarovalec pravico
zaračunati zakonite zamudne obresti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-19/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

pridobiti ju je mogoče do: 6. 12. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma pisni
zahtevi, s tem da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 30. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, 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:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer
v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-31403/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d.,
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-67-00, e-pošta:
jnw.trzenje@kapitalska-druzba.si,
faks
+386/1/474-67-47.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.kapitalska-druzba.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: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje trženjskih aktivnosti Kapitalske družbe, d.d. in pokojninskih skladov,
ki jih upravlja, v letu 2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje trženjskih aktivnosti Kapitalske
družbe, d.d. in pokojninskih skladov, ki
jih upravlja, v letu 2006.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74410000.
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: ocenjena vrednost naročila brez vključenega davka na dodano vrednost znaša 200 mio SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: lastna sredstva naročnika;
plačilni pogoji bodo predlagani s strani posameznih ponudnikov.
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:
Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Ponudnik mora
predložiti obvezno dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti
predmeta naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji

Št.

114-115 / 10. 11. 2006 /

ter mora imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire
in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;
– ponudnik mora izkazati, da so kadri s
katerimi razpolaga in ki bodo sodelovali pri
izvedbi predmeta naročila, primerno strokovno usposobljeni, tako, da bodo sposobni
izvesti storitev, ki je predmet naročila.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
Ml.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: KAD/JNVV-15/2006.
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:
8. 12. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 12. 2006 do 9.
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 21. 1. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 12.
2006 ob 13. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 11. 2006.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-31421/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kozje, kontaktni osebi: Suzana Kunst,
Andreja Reher, Kozje 37, 3260 Kozje, tel.
03/800-14-00, faks 03/800-14-16, elektronska pošta: obcina.kozje@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.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006-ZJN
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor izvajalca za izvajanje zimske službe na območju Občine Kozje za sezono
2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Kozje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in
javnih poteh na območju Občine Kozje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 12. 2006 in/ali konec
zimske sezone 2006/2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno plačevanje v roku 30 dni po potrditvi
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določena v razpisni dokumentaciji.
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:
– ponudbena cena 65%,
– reference 35%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka TR Občine Kozje: 01251-0100003805, sklic 00
75507-714100-2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: odpiranje ponudb bo
javno – osebe s pooblastilom ali zakoniti
zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2006
ob 13. uri; Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje, 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: 3. 11. 2006.
Občina Kozje
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Ob-31499/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Marija Kočevar, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-664, faks 07/30-61-665, elektronska pošta: Komunala.komerciala@siol.net,
internetni naslov: www.komunala-crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JP Komunala Črnomelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Anica Mihelič, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-682.
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 30.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 14-JN-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v obdobju
2007–2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odjemna mesta na območju Občin Črnomelj in Semič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina za obdobje treh let: 4.200.000
KwH.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe in finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 20 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
predložiti 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. Veljavna registracija za dejavnost, ki je
predmet naročila.
2. Ponudnik mora imeti licenco za trgovanje na organiziranem trgu z električno
energijo ali za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno
energijo.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, ka-
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terega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom.
5. Ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
6. Ponudnik je v letu 2005 ustvaril prihodke najmanj v višini trikratne vrednosti
predložene ponudbe.
7. Ponudnik ima v zadnjih šestih mesecih število dni neporavnanih obveznosti
enako nič.
8. Ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami in naročniku zagotavlja dobavo
električne energije na vsa odjemna mesta,
ki bodo vključena v pogodbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Redni izpisek iz sodnega registra oziroma za sp. priglasitveni list.
2. Veljavna licenca za zahtevano energetsko dejavnost.
3. Pisna izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. Potrdilo pristojnega davčnega urada
ali drugega pristojnega organa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo
pod točko 6 in 7 mora ponudnik predložiti
BON-1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo pod točko 8 mora
ponudnik predložiti lastno izjavo (priložena
razpisni dokumentaciji).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14-JN-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 12. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo pred prevzemom razpisne dokumentacije na blagajni JP Komunala Črnomelj ali na
transakcijski račun št. 02430-0018415109
pri NLB d.d., z navedbo predmeta javnega
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 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 lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri od-

piranju ponudb, ki bodo svoja pisna pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2006
ob 12.30; sejna soba JP Komunala Črnomelj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 11. 2006.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 79/3516/2006
Ob-31379/06
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:
Marjan Kavčič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Marjan.kavcic@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. ++386/1/474-25-54,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Albinca.suhadolc@eles.SI, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, 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: 189/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija zagonske avtomatike sinhronega kompenzatorja v RTP Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti  - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 189/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
22. 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. 189/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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: 22. 11. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
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: 27. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-31299/06
Popravek
V javnem razpisu za servisiranje števcev
električne energije v letu 2007, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 110-111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-29601/06 se popravijo naslednje točke:
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Št. 0001879
Ob-31397/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Konečnik, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/582-07-00, faks +386/1/582-07-01,
elektronska pošta: tomaz.konecnik@geoplinplinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/44/2006/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
celovito vzdrževanje Poslovno Informacijskega Sistema – PIS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenija: Ljubljana – sedež družbe, VC Maribor, KP Kidričevo.
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:
Celovito vzdrževanje Poslovno Informacijskega Sistema – PIS, ki zajema:
– administriranje in izvajanje rednih preventivnih postopkov celotnega sistema PIS,
ki je instaliran na strežnikih in clusterskem
sistemu,
– vzdrževanje in nadzor programske
opreme, ki je instalirana na vseh strežnikih
in delovnih postajah,
– posodabljanje informacijskega sistema
glede na razvoj tehnologije,
– svetovanje naročniku pri razvoju informacijskega sistema,
– skrb za varnostno politiko: preprečevanje vdorov v sistem, varovanje pred virusi...
– redno izvajanje posodobitve vseh
programskih rešitev odgovornih za varnost
sistema PIS (požarni zid, protivirusna zaščita...),
– redno posodabljanje baz podatkov
(Gemstone) in razvojnih orodij,
– izvajanje backup postopkov,
– preventivno delo na zaščiti elektronske
pošte in ostalih dokumentov ter programov,
– čiščenje notranjosti in zunanjosti vse
računalniške opreme enkrat letno,
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– vzdrževanje aplikacij PIS za podporo
dela v Dispečerskem centru,
– vzdrževalna dela na razni programski
opremi instalirani v sistemu PIS,
– pomoč uporabnikom,
– izvajanje popravil strojne opreme itd.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek november 2006 in konec
november 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik priložiti bančno garancijo v višini 5,000.000 SIT za čas veljavnosti ponudbe.
Kot finančno zavarovanje za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
mora ponudnik priložiti bančno garancijo v
višini 5,000.000 SIT, ki mora veljati še 20
tednov po izteku veljavnosti pogodbe.
Kot finančno zavarovanje za odškodninsko odgovornost mora ponudnik v roku 10
dni po podpisu pogodbe priložiti zavarovalno listino v višini pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo opravljena dela plačeval
na osnovi računov, ki jih bo izvajalec izstavljal za uspešno izvedena dela mesečno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen ali biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: povprečni letni prihodek ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih
mora biti večji od 100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora imeti certifikat Microsoft
Gold Certified Partner ali njemu enakovredni.
Ponudnik mora imeti certifikat ISO9001
ali njemu enakovredni.
Ponudnik mora zagotoviti, da bo v okviru
rednega vzdrževanja nudil storitev vzdrževanja naslednjih področij in opreme:
Področja vzdrževanja:
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
MS SQL 2000 Server
MS Exchange 2003 Server Enterprise
Edition
MS Active Directory
MS System Management Server
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GFI FAXmaker for Exchange 2003
BitDefender S/N/M/Pro
WANsync Exchange/Filesync/MS-SQL
Borderware Firewall
eTrust IDS Enterprise
NEC strežniki
Gateway strežniki
FC datotečno polje NEC (SAN)
Allied Telesyn omrežna oprema
Računalniki PC (ca. 160) in periferna
oprema (tiskalniki, scanner-ji…).
Ponudnik mora zagotoviti storitev dežurstva in izrednega vzdrževanja izven rednega delovnega časa, torej skupno z rednim
vzdrževanjem 24 ur na dan, 7 dni v tednu,
365 dni v letu.
Ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Skrbnik
stranke in Svetovalec« (oba naziva ustrezata stopnji »Svetovalec« po referenčnem
ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti
izobrazbo najmanj 7. stopnje (univ. dipl. inž.)
tehnične smeri. Pri ponudniku mora biti zaposlen za nedoločen čas najmanj 5 let in
delati pri strankah najmanj 4 leta. Navedeni
delavec bo moral pogodbena dela opravljati
pri naročniku najmanj 10 ur tedensko.
Ponudnik mora navesti ime delavca, ki
bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski
inženir I (ustreza stopnji »Inženir« po referenčnem ceniku GZS). Navedeni delavec
mora imeti izobrazbo najmanj 5. stopnje
tehnične smeri. Navedeni delavec bo moral
pogodbena dela opravljati pri naročniku najmanj 5 dni v tednu po 5 Uradni
Ponudnik mora navesti ime delavca, ki
bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski
inženir II« (ustreza stopnji »Administrator«
po referenčnem ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti izobrazbo najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Navedeni delavec bo
moral pogodbena dela opravljati pri naročniku najmanj 5 dni v tednu po 5 Uradni
Ponudnik mora navesti ime delavca, ki
bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski
inženir I (ustreza stopnji »Inženir« po referenčnem ceniku GZS). Navedeni delavec
mora imeti izobrazbo najmanj 5. stopnje
tehnične smeri. Navedeni delavec bo moral
pogodbena dela opravljati pri naročniku v
času odsotnosti delavca iz točke 3.4. ali 3.5.
v enakem obsegu kot omenjena delavca.
Ponudnikova delavca iz točk 3.4. in
3.5. bosta pri stranki delala večino svojega delovnega časa, delavec iz točke 3.6.
pa v času nadomeščanja prvih dveh. Zaradi dostopa do vseh poslovnih informacij v
podjetju, dela s posamezniki in dostopa do
njihovih osebnih podatkov, so za njih zahtevana še posebej stroga merila, tj. poleg strokovnih kvalitet še izjemne osebne kvalitete:
zanesljivost, skrbnost, vrednost zaupanja,
ki jih ponudnik in delavca dokazujejo z zahtevanimi dokazili.
Ponudnik mora navesti imena delavcev,
ki bodo pri naročniku opravljali dela:
a) Strokovnjaka za MS SQL;
b) Strokovnjaka za Exchange;
c) Strokovnjaka za varnost.
Ponudnik mora zagotoviti komunikacijo
med vsemi vzdrževalci sistema in naročnikom v slovenskem jeziku.
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.
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IV.2) Merila za oddajo:
1. cena storitve,
2. tehnično organizacijske reference ponudnika,
3. odzivni čas v času dežurstva.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/44/2006/UDST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR 02923-0254424156 odprt pri NLB D.D., Ljubljana. Identifikacijska
št. za DDV: SI 31378285. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu in potrdilo DURS, da je ponudnik
davčni zavezanec oziroma izjavo da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2006
ob 12.30.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-31586/06
Popravek
V obvestilu o oddaji javnega naročila,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110-111
z dne 27. 10. 2006, Ob-29805/06 – sukcesivna dobava kurilnega olja se popravi
naslednja točka:
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128,500.000 SIT; najnižja ponudba 128,500.000 SIT, najvišja
ponudba 129,500.000 SIT.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 260-2/06-12
Ob-31277/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet

JN: Ivan Leban, dr. med., spec. radiolog; za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon.; za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak, univ. dipl. pravnica; Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”najem naprave za
preiskave z magnetno resonanco” (št.:
260-2/06).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je najem mobilne naprave, jakosti 1,5
T, za izvajanje preiskav z magnetno resonanco v obsegu 50 dni najema. Tehnično
in medicinsko osebje za izvajanje preiskav
zagotovi naročnik in ni predmet tega javnega naročila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 38 mio
SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 260-2-/06 - objava
v Ur. l. RS, št. 73-74; Ob-19943/06: Alliance Medical s.r.l., kontaktna oseba: Fabrizio
Fregona, Lungotevere Di Pietra Papa 99,
00146 Rim, Italija, tel. +39-02-33608356,
faks +39-02-33609645, elektronska pošta:
Fabrizio.fregona@alliancemedical.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,982.916,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19943/06 z dne 14. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-31372/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava kartonov za
naslavljanje.
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. 65/B: La Mil d.o.o., Ljubljanska 67, 1330 Kočevje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 16,146.310 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22116/06 z dne 4. 8. 2006.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31392/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_13.
II.5) Kratek opis: defibrilator.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. b_013: AFORM d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Gregorič, Dunajska
c. 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,471.638,30 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:
2. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 96 z dne 16. 8. 2006,
Ob-25607/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 430-575/2006-8
Ob-31428/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 371/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup specialnega
univerzalnega terenskega tovornega vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS 371/2006 – PSP:
AC Sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Jan-
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ko Šemrov, Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-83-571, faks
01/58-83-597.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,170.912 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: 430-575/2006-8.
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: 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: 3. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 8000-35/2006
Ob-31480/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-75-03, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si.
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 Direkcija-012/06-B.
II.5) Kratek opis: nakup 5 službenih vozil, in sicer:
Predmet naročila je oblikovan v dva sklopa, in sicer:
– sklop 1: štiri osebna vozila od vključno 1450 cm3 do vključno 1800 cm3, od
tega tri osebna vozila po sistemu staro
za novo,
– sklop 2: eno kombinirano osebno vozilo (večnamensko) za prevoz oseb in blaga
od vključno 1900 cm3 do vključno 3000 cm3
po sistemu staro za novo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 1. končna ponudbena cena za sklop,
– 2. oprema vozila,
– 3. garancijska doba vozila,
– 4. dobavni rok vozila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Direkcija-012/06-B: Avtohiša Malgaj d.o.o., kontaktna oseba: Miloš
Kimovec, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-05-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,168.000 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN Direkcija-012/06-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21291/06.
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: 3. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 02871/10
Ob-31492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o., kontaktna oseba:
Zlatko Kvesič, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/81-21-400,
faks 03/81-21-415, elektronska pošta:
okp.rogaska.slatina@siol.net, internetni naslov: www.okp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava blaga za vzdrževanje in gradnjo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – (75%),
– rok dobave – (2%),
– rok plačila – (3%),
– dežurno službo – (10%),
– reference – (8%),
– certifikat kakovosti ISO – (2%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 2/2006/UL-B: Zagožen
d.o.o., kontaktna oseba: Branko Potočnik,
Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija,
tel. 03/713-14-20, faks 03/713-14-22, elektronska pošta: branko.potocnik@zagožen.si,
internetni naslov: www.zagozen.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,736.094,39 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85-86, z dne 11. 8.
2006,Ob-23017/06.
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: 3. 11. 2006.
Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o.

Gradnje
Št. 430-01/06-5893
Ob-31310/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak, univ. dipl. ekon., Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40,
faks +386/2/581-16-10, elektronska pošta:
dominika.vrbnjak@ljutomer.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: obnova letnega kopališča v Ljutomeru – I. faza.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-DV/06-GD/5-5499:
PGP Ljutomer d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Trontel, gr. inž., Ormoška cesta 3, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/58-41-140,
faks +381/2/58-21-503, elektronska pošta:
info@pgp-ljutomer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 66,843.532,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da: 32,000.000 SIT.
Delež: 45%.
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: Ur. l. RS, št. 94/2006, št.
430-01/06-4811, Ob-24748/06 z dne 8. 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: 2. 11. 2006.
Občina Ljutomer
Ob-31405/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
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:
A2 Karavanke–Obrežje, gradnja objektov za
šolanje službenih psov v Gmajnicah na AC
odseku Šentvid–Koseze.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: A2 Karavanke–Obrežje,
gradnja objektov za šolanje službenih psov
v Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Koseze. Številka 000104/2006.
II.5) Kratek opis:
Gradnja objektov, ki obsega:
– objekt za šolanje službenih psov,
– policijska postaja vodnikov službenih psov,
– zunanja ureditev,
– komunalna ureditev,
– ureditev dostopne ceste,
– parkirišče,
– objekti za osebje,
– boksi za namestitev psov,
– ureditev s komunalnimi vodi,
– ureditev okolice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 720,000.000 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. 000104/2006: SCT d.d.,
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, tel. 01/58-98-600, faks 01/58-98-630,
internetni naslov: http://www.sct.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 858,660.055,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000104/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-5950/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 738/06
Ob-31409/06
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, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
II.5) Kratek opis: zamenjava bolniškega
dvigala na Polikliniki.
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. 17/06 – zamenjava bolniškega dvigala na Polikliniki: Uninvest d.o.o.,
Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-54-00, faks 05/663-54-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena:
24,768.000 SIT z DDV, najnižja ponudba
15,645.600 SIT z DDV, najvišja ponudba
24,768.000 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55, Ob 14685/06 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: 3. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 737/06
Ob-31410/06
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, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.42-4.
II.5) Kratek opis: adaptacija sobe za intenzivno nego na KO za travmatologijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,833.334 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. 21/06 – adaptacija
sobe za intenzivno nego na KO za travmatologijo: Arba plus d.o.o., Pot v smrečje
3, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-31-23, faks 01/561-17-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena:
32,871.021,77 z DDV, najnižja ponudba:
32,871.021,77 z DDV, najvišja ponudba:
32,871.021,77 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60, z dne 9. 7. 2006,
Ob-16050/06.
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: 3. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 736/06
Ob-31411/06
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, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.42-4.
II.5) Kratek opis: adaptacija sobe za intenzivno nego na KO za nevrokirurgijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22/06 – adaptacija
sobe za intenzivno nego na KO za nevrokirurgijo: Arba plus d.o.o., Pot v smrečje
3, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel.
01/561-31-23, faks 01/561-17-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: pogodbena cena: 32,632.851,53 SIT z
DDV, najnižja ponudba: 32,632.851,53 SIT z
DDV, najvišja ponudba: 37,572.768,36 SIT
z DDV.
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:
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. 59-60, z dne 9. 7. 2006,
Ob-16051/06.
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: 3. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-31478/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Zinka Hartman, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija,
tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.21.40-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 503/2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00063/2006 7 10.
II.5) Kratek opis: ureditev nove plinske
kotlovnice v Osnovni šoli Ormož.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega
ali
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/2005: IGD Holermuos
d.o.o., kontaktna oseba: Anka Lesjak, Opekarniška c. 2, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/74-10-810, faks 02/74-02-181.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,778.743,20 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:
vrednost (brez DDV): 22,884.186 SIT.
Delež: 52,27%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-00063/2006
7 10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22123/06 z dne 4. 8. 2006.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2006.
Občina Ormož

Storitve
Št. 260-3/06-17
Ob-31278/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Jerneja Fišer, dr. med., spec. mikrobiolog; za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon.; za pravna vprašanja:Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25-Priloga 1B in 27Priloga 1B.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”zdravstveno-higienski
nadzor, mikrobiološke preiskave in emisijski
monitoring odpadnih vod” (št.: 260-3/06).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvajanje storitev zdravstvenohigienskega nadzora, mikrobioloških
preiskav in emisijskega monitoringa odpadnih vod za obdobje 1 leta skladno s
specifikacijo predmeta javnega naročila, kot
je podan v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 28,3 mio
SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 260-3/06-objava v
Ur. l. RS, št. 85-86; Ob-22762/06: Zavod za
zdravstveno varstvo Nova Gorica, kontaktna oseba: mag. Tatjana Vončina, univ. dipl.
ekon.-direktorica: Vipavska cesta 13, 5000
Nova Gorica, Rožna dolina, Slovenija, tel.
05/330-86-00, faks 05/330-86-08, elektronska pošta: pisarna.zzvgo@zzv-go.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,710.198 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22762/06 z dne 11. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 430-53/2055-531
Ob-31296/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
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-453/2005-25-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje zgibank, kuvert, vabil.
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-453/2005-25-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: vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 1,746.000 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: 430-53/2005-531.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 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: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-530
Ob-31297/06
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-453/2005-27-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje priznanj.
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-453/2005-27-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika,
Slovenija, tel. 423-88-00, faks 422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 30.000 SIT brez DDV.
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: 430-53/2005-530.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 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: 27. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 32001-1/02
Ob-31298/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrepolje, kontaktna oseba: Andreja Babič, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/786-70-10, faks
01/780-79-23, elektronska pošta: obcina@dobrepolje.siol.net, internetni naslov:
http://www.dobrepolje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.50.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 32001-1/02.
II.5) Kratek opis: izvedba geodetskih
del na komasacijskem območju k.o. Podgora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,700.000 SIT.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 65%,
2. rok izvedbe – 10%,
3. reference – 10%,
4. pridobljeni certifikat ISO 9001 – 5%,
5. kadrovska sestava – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32001-1/02: Geodetski
zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ul. 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-08-600,
faks 01/23-10-434, elektronska pošta:
info@gzs-dd.si, internetni naslov: www.gzsdd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 91,639.900 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: 32001-1/02.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21883/06.
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: 30. 10. 2006.
Občina Dobrepolje
Ob-31378/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
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javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Alenka Smrekar, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: 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: več dela in dodatna dela zaradi podaljšanja roka izvedbe projekta in spremembe GOI del – izvajanje gradbenega nadzora
po določilih ZGO-1 nad prenovo objekta stare porodnišnice v Novem mestu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
več dela in dodatna dela zaradi podaljšanja roka izvedbe projekta in spremembe
GOI del – izvajanje gradbenega nadzora
po določilih ZGO-1 nad prenovo objekta
stare porodnišnice v Novem mestu.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.21.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 15,517.179,90 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: več dela in dodatna dela zaradi podaljšanja roka izvedbe
projekta in spremembe GOI del – izvajanje
gradbenega nadzora po določilih ZGO-1
nad prenovo objekta stare porodnišnice v
Novem mestu, številka: 430-102/2006, številka javnega naročila: 2006/P21.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: številka: 430-102/2006, številka javnega naročila: 2006/P21
Naslov: več dela in dodatna dela zaradi podaljšanja roka izvedbe projekta in
spremembe GOI del – izvajanje gradbenega
nadzora po določilih ZGO-1 nad prenovo
objekta stare porodnišnice v Novem mestu
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lokainženiring d.o.o., Kapucinski
trg 7, 4220 Škofja Loka, Slovenija, e-pošta: lokainzeniring@lokainzeniring.si, tel.
+386/4/502-43-30, faks +386/4/502-43-39.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,149.179,90 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:
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, 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:
2. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-31413/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sežana, kontaktna oseba: Bojana
Kermolj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-10-127, faks
05/73-10-123, elektronska pošta: druzbene.dejavnosti@sezana.si.
Internetni naslov: www.sezana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje prevozov šolskih
otrok s posebnimi potrebami in drugi prevozi
v Občini Sežana.
II.5) Kratek opis
Celotna količina ali obseg:
– prvi sklop – prevoz otrok s posebnimi potrebami z vključenim spremstvom v
Osnovno šolo Kozara v Novi Gorici,
– drugi sklop – prevoz otrok s posebnimi potrebami z vključenim spremstvom
v Center za usposabljanje invalidnih
otrok Vipava,
– tretji sklop – jutranji dovoz in popoldanski odvoz osnovnošolskih otrok
s kombijem na relaciji Avber–Utovlje–Šepulje–Tomaj–OŠ Dutovlje, popoldanski
odvoz Dutovlje–Šepulje–Utovlje,
– storitev po vseh sklopih se izvaja
vsakodnevno v času trajanja šolskega
pouka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost ca. 34 mio.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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. 1: Avrigo d.d.,
kontaktni osebi: Dušan Koren, Sandi Brataševac, univ. dipl. ek., Kidričeva 20, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-03-105,
05/33-03-108, faks 05/33-03-128, elektronska pošta: sandi.bratasevac@avrigo.si, vozni.redi@avrigo.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,299.490 SIT (za
10 mesecev v šolskem letu), ali: najnižja
ponudba: 11,299.490 SIT.
Valuta: 30. dan po prejemu računa.
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): 11,299.490  SIT.
Valuta: 30. dan po prejemu računa.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-17/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1956806, z dne 7. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Občina Sežana
Št. 430-102/2006-41
Ob-31427/06
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 vzdrževanje informacijske opreme, št. 430-102/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: posamezne organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve, Generalne Policijske uprave in Policijskih uprav na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je vzdrževanje informacijske opreme, po naslednjih
sklopih:
– sklop 1: vzdrževanje opreme IBM,
– sklop 2: vzdrževanje opreme HP, Compaq,
– sklop 3: vzdrževanje opreme Olivetti,
– sklop 4: vzdrževanje opreme Siemens,
Fujitsu,
– sklop 5: vzdrževanje opreme SMC,
– sklop 6: vzdrževanje opreme Bull,
– sklop 7: vzdrževanje opreme NEC,
– sklop 8: vzdrževanje opreme DELL,
– sklop 9: vzdrževanje opreme Samsung,
– sklop 10: vzdrževanje opreme Epson,
– sklop
11:
vzdrževanje
opreme
Lexmark,
– sklop 12: vzdrževanje opreme Canon,
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– sklop 13: vzdrževanje opreme
Brother,
– sklop 14: vzdrževanje opreme Kyocera,
– sklop 15: vzdrževanje opreme OCEID-STAR,
– sklop 16: vzdrževanje IBM sistemske
opreme.
Predmetni javni razpis je bil izveden za
obdobje 24 mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 205,404.004,80 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: 430-102/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/37-10040 z dne 7. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/40-10935 z
dne 14. 4. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/45-12059 z
dne 28. 4. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje opreme IBM
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 134,582.400 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
98,052.391 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 35%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila,
ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec bo udeležen pri popravilu IBM
opreme.
Št. naročila: 3
Naslov: Vzdrževanje opreme Olivetti
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28,792.800 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
18,771.984 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Vzdrževanje opreme SMC
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
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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: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,171.600 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,302.920 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Vzdrževanje opreme BULL
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,862.400 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,241.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Vzdrževanje opreme NEC
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,281.600 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,794.240 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Vzdrževanje opreme Lexmark
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70,660.800 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
59,025.549,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan
podizvajalcem: delež: 35%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: podizvajalec bo udeležen pri popravilu Lexmark
opreme.
Št. naročila: 14
Naslov: Vzdrževanje opreme Kyocera
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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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: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 712.800 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
427.680 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 15
Naslov: Vzdrževanje opreme OCE-IDSTAR
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: mark.dolenc@unistarlc.si, tel.
+386/1/47-55-508, faks +386/1/47-55-600.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 18,246.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
15,997.560 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 16
Naslov: Vzdrževanje IBM sistemske
opreme
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes plus d.d., Leskoškova cesta 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. +386/1/58-55-200,
faks +386/1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,790.080 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,191.040 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.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 16 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za sklope 1, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15 in 16, za
katere je 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, 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.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:
3. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Ob-31479/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Mojca Zorčič,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-00, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00055/06 10 8.
II.5) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ormož v šolskem letu 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop št. 1, 2, 3: Veolia transport Štajerska d.d., kontaktna oseba: Bo
Karlsson, Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-33-93, faks 02/300-33-83,
elektronska pošta: info@veolia-transport.si,
internetni naslov: www.connex.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,496.597 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 6,586.448 SIT
Delež: 11%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop št. 4: Avtoprevoznik
Jože Grašič s.p., kontaktna oseba: Jože
Grašič, Žerovinci 1, 2259 Ivanjkovci, Slovenija, tel. 02/719-41-61, faks 02/719-41-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,130.789,20 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: 430-00055/06 10
8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21707/06 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: 3. 11. 2006.
Občina Ormož
Ob-31482/06
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.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.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:
72.23.20.00-0; dodatni predmet, glavni besednjak: 72.24.30.00-0; 72.26.70.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA: 72.22.12,
72.22.14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 018/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: programska oprema
VIS – izdelava in vzdrževanje centralne
aplikacije skupaj s podporno programsko opremo za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 018/2006-MZZ: ZZI d.o.o.,
Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-33-00, faks 01/530-33-40,
elektronska pošta: info@zzi.si, internetni
naslov: www.zzi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,266.280 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: 018/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16433/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Vzpostavitev evropskega vizumskega
informacijskega sistema – nadzor zunanje
meje; Implementation European Visa Information System of External Border Control.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 8000-26/2006
Ob-31483/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-503, faks 01/30-77-276, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: direkcija-013/06-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje fotokopirnih strojev z dobavo potrošnega materiala (razen
papirja) in rezervnih delov za 154 fotokopirnih strojev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,282.800 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 1. končna ponudbena cena,
– 2. odzivni čas.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija – 013/06-S: Konica Minolta, Vodovodna cesta 101, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,837.116 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija – 013/06-S: TIFT
d.o.o., Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,144.240 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN direkcija –
013/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21500/06.
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: 3. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 430-62/2006
Ob-31484/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Bogdan Grmek, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-51-48,
faks 01/241-53-44, elektronska pošta: bogdan.grmek@gov.si,
internetni
naslov:
www.stat.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: 430-62/2006.
II.5) Kratek opis: nakup povratnih letalskih kart glede na dejanske potrebe
naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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. 430-62/2006 – sklop 2:
Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik
d.d, kontaktna oseba: Željko Vidovič, Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/36-91-000, faks 01/43-68-606, elektronska pošta: booking@adria.si, internetni naslov: http://www.adria-airways.com.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-62/2006 – sklop 2: Airpass d.o.o., kontaktna oseba: Manja Modic,
Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/430-70-00, faks 01/430-71-00, elektronska pošta: avio@airpass.si, internetni
naslov: http://www.airpass.si/.
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. 430-62/2006 – sklop 2:
Kompas d.d., kontaktna oseba: Jasmina Feguš, Pražakova 4, 1514 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-63-00, faks 01/200-64-34, elektronska pošta: info@kompas.si, internetni
naslov: www.kompas.si.
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: 430-62/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21184/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je za sklop
1 prejel tri pravočasne ponudbe, od katerih
pa nobena ni bila pravilna. Ker je naročnik v
skladu s 76. členom ZJN-1 moral nepravilne
ponudbe zavrniti, se javno naročilo za sklop
1 ne odda nobenemu ponudniku. Naročnik
bo letalske karte za sklop 1 tako kupoval v
okviru sklopa 2 in po pravilih, ki veljajo za
sklop 2, kar pomeni, da bo povpraševanja
za nakup posameznih letalskih kart za destinacijo Brnik – Luxembourg – Brnik pošiljal
vsem trem kandidatom, ki jim je priznana
sposobnost za sklop 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-31488/06
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 01/478-23-41, elektronska pošta: gp.mzz@gov.si, internetni naslov: www.mzz.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:
72.23.20.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 72.24.30.00-0; 72.26.70.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 72.22.12, 72.22.14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 030/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: storitve vzdrževanja
in dograjevanja aplikativne programske
opreme AIDA za podporo finančnemu poslovanju diplomatsko konzularnih predstavništev Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,500.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: povezani z zaščitno izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 030/2006 MZZ: SRC.SI,
Tržaška 116, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,950.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 030/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 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: 24. 10. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 110-1/06
Ob-31489/06
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:
743.23.1.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000149.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC LenartBeltinci, odsek Cogetinci Vučja vas II.
etapa od km 0+450 do km 3+400.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Tehnični del sestavljajo (Ti):
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ZAG – Zavod za grad-
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beništvo Slovenije, kontaktna oseba: dr. Borut Petkovšek, univ. dipl. inž. geol., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,903.190 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000149.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 73-74/06 z dne 14. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-31490/06
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: 2006/000057.
II.5) Kratek opis: izdelava gradbenotehničnega eleborata študije variant HC
Ptuj-Markovci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: JV: BPI d.o.o., Maribor
+ Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto,
kontaktna oseba: Milivoj Ročenovič, univ.
dipl. inž. grad., Mlinska ulica 31, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,491.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000057.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 67-68/06 z dne 30. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 162/2006
Ob-31580/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-91-870, faks 01/58-91-877,
elektronska pošta: japti@japti.si, internetni
naslov: http//www.japti.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 11.
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:
74.14.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za izbor izvajalcev podpornih storitev na lokalnem nivoju na podlagi Programa dela Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije za leto
2006 in v okviru programa: Krepitev podpornih storitev mreže lokalnih podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva
na lokalni ravni za leto 2006.
II.5) Kratek opis:
I. Predmet javnega naročila je izvajanje
podpornih storitev za vse ciljne skupine
MSP (malih in srednjih podjetij) in potencialnih podjetnikov v Republiki Sloveniji
na lokalnem nivoju za leto 2006 in je razdeljen na sledeče sklope:
Izvajanje podpornih storitev za vse ciljne
skupine MSP in potencialne podjetnike v
Republiki Sloveniji, v statističnih regijah A
(Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska), B (Savinjska, Koroška, Notranjsko-Kraška in Jugovzhodna Slovenija),
C (Goriška in Gorenjska) in D (Obalno-Kraška in Osrednjeslovenska). Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika
za posamezen sklop;
– 1. sklop zajema naslednje občine; Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje, Ormož, Sv. Jurij, Radenci, Gornja
Radgona,
– 2. sklop zajema naslednje občine; Lendava, Dobrovnik, Črešnovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana,
– 3. sklop zajema naslednje občine; Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš/Hodos, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina,
– 4. sklop zajema naslednje občine; Murska Sobota,
– 5. sklop zajema naslednje občine; Slovenska Bistrica,
– 6. sklop zajema naslednje občine; Mestna občina Ptuj, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Trnovska vas, Destrnik, Juršinci,
Dornava, Hajdina, Kidričevo, Markovci,
– 7. sklop zajema naslednje občine; Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč,
Gorišnica,
– 8. sklop zajema naslednje občine;
Maribor, Pesnica, Kungota, Šentilj, Selnica
ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče
– Slivnica, Rače – Fram, Starše, Duplek,
Miklavž na Dravskem polju, Starše,
– 9. sklop zajema naslednje občine; Zagorje, Trbovlje, Radeče, Hrastnik,
– 10. sklop zajema naslednje občine; Krško, Sevnica,
– 11. sklop zajema naslednje občine;
Brežice,
– 12. sklop zajema naslednje občine;
Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Tabor,
Vransko,

– 13. sklop zajema naslednje občine;
Celje, Vojnik, Štore, Laško, Dobrna,
– 14. sklop zajema naslednje občine;
Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplot
nica,
– 15. sklop zajema naslednje občine;
Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava,
Gornji Grad, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj,
– 16. sklop zajema naslednje občine; Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur,
Dobje,
– 17. sklop zajema naslednje občine;
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne
na Koroškem, Radlje ob Dravi, Dravograd,
– 18. sklop zajema naslednje občine;
Slovenj Gradec, Mislinja, Podvelka, Ribnica
na Pohorju, Muta, Vuzenica,
– 19. sklop zajema naslednje občine;
Cerknica, Pivka, Postojna, Bloke, Loška
dolina,
– 20. sklop zajema naslednje občine; Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Ribnica,
Sodražica, Velike Lašče,
– 21. sklop zajema naslednje občine; Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna
Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk,
– 22. sklop zajema naslednje občine;
Idrija, Cerkno,
– 23. sklop zajema naslednje občine; Bovec, Kobarid, Tolmin,
– 24. sklop zajema naslednje občine; Ajdovščina, Vipava, Komen,
– 25. sklop zajema naslednje občine;
Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica,
Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba,
– 26. sklop zajema naslednje občine;
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri,
– 27. sklop zajema naslednje občine;
Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica,
– 28. sklop zajema naslednje občine;
Kranj, Tržič, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem,
– 29. sklop zajema naslednje občine;
Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska
Bistrica,
– 30. sklop zajema naslednje občine;
Mestna občina Koper, Izola, Piran,
– 31. sklop zajema naslednje občine;
Mestna občina Ljubljana, Domžale, Medvode, Trzin, Grosuplje, Mengeš; Vrhnika,
Borovnica, Brezovica, Škofljica, Vodice, Ig,
Logatec, Kamnik, Komenda, Horjul, Polhov
Gradec, Dobrepolje,
– 32. sklop zajema naslednje občine; Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Moravče, Grosuplje, Ivančna Gorica, Lukovica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,666.000 SIT neto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. število enot malih in srednje velikih
podjetij, ki spadajo v posamezno območje,
ki ga ponudnik pokriva (50 točk),
2. cena (50 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop št. 1: Prleška razvojna
agencija, kontaktna oseba: Goran Šoster,
Prešernova 2, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel.
02/58-51-340, faks 02/58-51-341, elektronska pošta: pra@siol.net, internetni naslov:
www.prlekija.com.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,850.000 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: sklop št. 2: Razvojni center Lendava,
kontaktna oseba: Helena Kramar, Glavna ulica 54, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/57-88-160, faks 02/57-88-170, elektronska pošta: rc.lendava@rc-lendava.si, internetni naslov: www.rc-lendava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,833.333,33 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: sklop št. 3: Razvojna agencija Sinergija,
kontaktna oseba: Stanislav Sraka, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel.
02/53-81-350, faks 02/53-81-355, elektronska pošta: sinergija@ra-sinergija.si, internetni naslov: www.ra-sinergija.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,298.400 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:
sklop št. 4: ni izbranega ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 5: Razvojno informacijski center
Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Branko Žnidar, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-28-42,
faks 02/818-11-41, elektronska pošta: Branko.znidar@slov-bistrica.si, internetni naslov:
www.ric-sb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,695.000 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: sklop št. 6: Lokalni podjetniški center
znanstvenoraziskovalnem središču Bistra
Ptuj, kontaktna oseba: Bojan Pahor, Slovenski trg 63, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-02-50, faks 02/748-02-60, elektronska pošta: bistra@bistra.si, internetni naslov: www.bistra.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,741.979,36 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:
sklop št. 7: HALO-EDIL ING, giz, za razvoj
podjetništva in turizma, Lokalni pospeševalni center Haloze, kontaktna oseba: Sonja
Golc, Pristava 21a, 2282 Cirkulane, Slovenija, tel. 02/795-32-00, faks 02/795-32-03,
elektronska pošta: info@halo.si, internetni
naslov: www.halo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,875.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 8: Ekonomski institut Maribor,
kontaktna oseba: Viljenka Godina, Razlagova ul. 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/252-63-42, faks 02/251-25-97, elektronska pošta: info@eim-mb.si, internetni naslov: www.eim-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,240.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 9: Regionalni center za razvoj
Zagorje, kontaktna oseba: Tomo Garantini,
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-05-00, faks 03/566-05-10,
elektronska pošta: info@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 (brez DDV): cena 2,833.000 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: sklop št. 10: Podjetniški center Krško,
kontaktna oseba: Franc Glinšek, Cesta Krških žrtev 46, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/490-22-20, faks 07/492-70-80, elektronska pošta: info@pckrsko.si, internetni naslov: www.pckrsko.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,301.000 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:
sklop št. 11: Zavod za podjetništvo in turizem
Brežice, kontaktna oseba: Nataša Šerbec,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-06-80, faks 07/499-06-81,
elektronska pošta: info@zpt-brezice.si, internetni naslov: www.zpt-brezice.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,131.400 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:
sklop št. 12: Razvojna agencija Savinja, giz,
kontaktna oseba: Danica Jezovšek Korent,
Heroja Staneta 3, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-68-60, faks 03/713-68-70, elektronska pošta: ra.savinja@zalec.si, internetni
naslov: www.ra-savinja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,153.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 13: ni izbranega ponudnika.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 14: ni izbranega ponudnika.
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:
sklop št. 15: Savinjsko Šaleška območna razvojna agencija, kontaktna oseba: Jasna Klepec, Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje, Slovenija, tel. 03/839-47-53, faks 03/839-47-54,
elektronska pošta: ora@siol.net, internetni
naslov: www.sasa-ora.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,577.500 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 gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 16: Razvojna agencija Kozjansko
Šentjur, kontaktna oseba: Zlata Ploštajner,
Mestni trg 2, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/747-12-46, faks 03/747-13-06, elektronska pošta: info@ra-kozjansko.si, internetni
naslov: www.ra-kozjansko.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,363.000 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: sklop št. 17: A.L.P. Peca, kontaktna
oseba: Davorin Rogina, Prežihova ulica 17,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/821-78-60, faks 02/821-78-61, elektronska pošta: info@alppeca.si, internetni naslov: www.alppeca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,221.303,13 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: sklop št. 18: Podjetniški center Slovenj
Gradec, kontaktna oseba: Katarina Žagar,
Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/884-29-27, faks 02/884-29-27, elektronska pošta: info@podjetniskicenter-sg.si,
internetni naslov: www.podjetniskicentersg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,738.000 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: sklop št. 19: Notranjski ekološki
center, kontaktna oseba: Lili Mahne, Popokova ul. 4, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/709-62-60, faks 01/709-62-60, elektronska pošta: Lili.mahne@siol.net, internetni
naslov: www.nec-cerknica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,458.333,33 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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sklop št. 20: Razvojni center Kočevje Ribnica, kontaktna oseba: Janez Mate, Trg zbora
odposlancev 72, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-06-10, faks 01/895-06-15, elektronska pošta: pokolpje@siol.net, internetni
naslov: www.kocevje.si/rcp.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,827.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 21: Podjetniški center Novo Mesto,
kontaktna oseba: Igor Vizjak, Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo Mesto, Slovenija, tel.
07/337-29-80, faks 07/337-29-81, elektronska pošta: Podjetniski.center.nm@siol.net,
internetni naslov: www.pc-nm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,664.440 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:
sklop št. 22: Idrijsko Cerkljanska razvojna
agencija, kontaktna oseba: Andreja Trojar
Lapanja, Mest trg 1, 5280 Idrija, Slovenija,
tel. 05/372-01-80, faks 05/372-01-81, elektronska pošta: info@icra.si, internetni naslov: www.icra.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,408.333,33 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: sklop št. 23: Posoški razvojni center, kontaktna oseba: Roman Medved, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija, tel.
05/384-15-00, faks 05/384-15-04, elektronska pošta: info@pososki-rc.si, internetni naslov: www.pososki-rc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,616.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 24: Razvojna agencija ROD,
kontaktna oseba: Jožef Člekovič, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-36-00, faks 05/365-36-06, elektronska pošta: Ra.rod@siol.net, internetni naslov: www.ra-rod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,660.900 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:
sklop št. 25, RRA severne Primorske, kontaktna oseba: Črtomir Špacapan, Mednarodni prehod 4, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-66-82, faks 05/330-66-87,
elektronska pošta: Bruno.mihelj@rra-sp.si,
internetni naslov: www.rra-sp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,410.200 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: sklop št. 26: Razvojna agencija SORA,
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 (brez DDV): cena 2,887.330 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: sklop št. 27: Razvojna
agencija zgornje Gorenjske, RAGOR, kontaktna oseba: Stevo Ščavničar, Spodnji
plavž 24e, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-34-19, faks 04/581-34-11, elektronska pošta: Dina.cosatovic@ragor.si, internetni naslov: www.ragor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,415.595 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: sklop št. 28: BSC Kranj,
kontaktna oseba: Bogo Filipič, Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-72-30, faks 04/281-72-49, elektronska pošta: info@bsc-kranj.si, internetni naslov: www.bsc-kranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,357.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop
št. 29: 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 2,837.900 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:
sklop št. 30: Regionalni razvojni center Koper, kontaktna oseba: Giuliano Nemarnik,
Župančičeva ul. 18, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-75-80, faks 05/663-75-80, 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 3,304.000 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:
sklop št. 31: Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja
Vadnjal, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slo-

venija, tel. 01/306-18-81, faks 01/306-19-06,
elektronska pošta: crmg@ljubljana.si, internetni naslov: www.crmg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,371.666,67 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:
sklop št. 32: Center za razvoj Litija, kontaktna oseba: Saša Gradišek, Kidričeva cesta
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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,759.000 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:
30. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 36.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-21219/06, stran 5788.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 11. 2006.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije

Mednarodni razpisi
Ob-31311/06
Popravek
V posebnem obvestilu o javnem naročilu
za prevod gradiva za “Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju” naročnika
Ministrstva za finance, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 108 z dne 20. 10.
2006, št. 4068, Ob-29511/06, se popravita
naslednji točki:
12. Oddaja ponudb:
Ponudbe morajo biti posredovane v slovenskem in/ali angleškem jeziku izključno
naročniku, in sicer:
– ali s priporočeno pošto na naslov: Jana
Repanšek (TIAPS), Center za razvoj financ,
Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana;
– ali osebno (vključno z dostavo preko
kurirja) neposredno naročniku, ki bo izdal
potrdilo z navedbo datuma in ure prejema,
in sicer na naslov: Jana Repanšek (TIAPS),
Center za razvoj financ, Cankarjeva 18,
SI-1000 Ljubljana.
13. Operativni jezik: vsa pisna komunikacija za to javno naročilo in pogodbo mora biti
v slovenskem in/ali angleškem jeziku.
Ministrstvo za finance
Ob-31312/06
Correction
In the Specific Contract Notice for the
translation of the “Training of Internal Auditors in Public Sector” material of the Ministry of Finance as a Contracting Authority,
that was published at the Official Gazette
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of the Republic of Slovenia (Uradni list RS)
108/2006 No. 4068 Ob-29512/06 on October 20th, 2006, the following points are being
corrected:
12. How tenders may be submitted:
Proposals must be submitted in Slovenian and/or English exclusively to the Contracting Authority:
– either by recorded delivery (official
postal service) to: Jana Repansek (TIAPS),
Center of Excellence in Finance, Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana;
– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt to:
Jana Repansek (TIAPS), Center of Excellence in Finance, Cankarjeva 18, 4th Floor,
SI-1000 Ljubljana.
13. Operational language: all written
communications for this tender procedure
and contract must be in Slovenian and/or
English.
Ministry of Finance
of the Republic of Slovenia

Javni razpisi
Ob-31583/06
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v RS za leto 2007, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 112/06, se spremeni v skladu s
Pravilnikom o spremembi pravilnika o financiranju javnih del, ki je objavljen v Uradnem
listu RS, št. 115/06.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 0202-13/9-2006
Ob-31493/06
Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo ZZVZZ – UPB1)
in Splošnega dogovora za pogodbeno
leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor
2006), določenega dne 13. 4. 2006 ter Aneksa št. 1 k Dogovoru 2006, Upravni odbor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
razpis
programov zdravstvenih storitev
1. Razpisujejo se programi zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
Na programe iz 2. točke tega razpisa
se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter
zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne
zdravstvene službe in še nimajo sklenjene
pogodbe z Zavodom, oziroma se prijavljajo
za opravljanje dejavnosti, ki je doslej niso
izvajali.
2. Zavod objavlja razpis programov zdravstvenih storitev za naslednja področja:
– splošna in dispanzerska dejavnost,
– zobozdravstvena dejavnost,
– dejavnost reševalne službe in nenujne
medicinske pomoči,
– specialistična ambulantna dejavnost in
dejavnost dializ,
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– specialistična bolnišnična dejavnost,
– zdraviliška zdravstvena dejavnost,
– lekarniška dejavnost,
– dejavnost zdravstvene nege in druge
zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni
zavodi ali gospodarske družbe,
– dejavnost zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja.
3. Pravne in fizične osebe, ki bodo opravljale zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, morajo pričeti z delom v dogovorjenem roku iz Aneksa št. 1 k Dogovoru 2006
ter predložiti Zavodu odločbo o podelitvi
koncesije in pogodbo o koncesiji do 20. 11.
2006. V nasprotnem primeru šteje, da so od
pogodbe odstopile.
Zasebni zdravstveni delavci morajo ob
prijavi, oziroma najkasneje pred pričetkom
dela, predložiti tudi listino, iz katere bo razvidno, da niso v delovnem razmerju pri drugem izvajalcu. V primeru, da se koncesija
glasi na pravno osebo, izvajalec ni dolžan
predložiti dokazila o prenehanju zaposlitve
v javnem zavodu.
V prijavi na razpis vsi ponudniki opredelijo:
– kratko vsebino programa dela,
– zdravstveno dejavnost v skladu s šifrantom 2 Zavoda,
– ožje dejavnosti, ki jih ponudnik opravlja,
– količino in vrsto storitev, ki jih želi opravljati,
– kraj in čas opravljanja storitev,
– vrednost programa in predlog cen storitev,
ter priložijo:
– odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji,
– ponudniki za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti priložijo prijavi na razpis Izjavo
o spoštovanju določil Zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih in Pravilnika o medicinskih pripomočkih.
Ponudbe morajo biti pripravljene skladno
z Dogovorom 2006 ter ustreznimi aneksi in
področnimi dogovori.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis
so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih Območnih
enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu in Ravnah na Koroškem in na spletni
strani Zavoda.
5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano dokumentacijo do 20. 11. 2006 praviloma
na sedež Območne enote Zavoda, na območju katere bodo opravljali svojo dejavnost
ali imajo oziroma bodo imeli sedež.
6. Pri izbiri ponudnikov bo Zavod upošteval izpolnjevanje zakonskih pogojev za
opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne
zdravstvene službe in standarde, dogovorjene v Dogovoru 2006 oziroma ustreznem
področnem dogovoru.
7. Zavod bo opravil izbiro med ponudniki
in njihovimi programi najpozneje v 15 dneh
po izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro
zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za
izvajanje programov zdravstvenih storitev.
8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji tega razpisa.
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Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-31415/06
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., odgovorni
izvajalec projekta Znak kakovosti v graditeljstvu objavlja
javni razpis št. 1/2007
za podelitev znakov kakovosti v
graditeljstvu 2007
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva:
– okna, vključno z balkonskimi vrati in
panoramskimi stenami,
– notranja vrata – vrata v stanovanju in
drugih bivalnih prostorih,
– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo
povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
– hranilniki toplote za shranjevanje tople
sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih
streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz
naravnega kamna za polaganje zunanjih
pohodnih površin,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin
na stavbah kulturne dediščine in stavbah s
sestavinami kulturne dediščine,
– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– storitev krovsko – kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov
s keramičnimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad z
naravnim oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
– separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za
prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo pri izvajalcu
projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK d.o.o.
– Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-81-81, faks
01/280-84-51, elektronska pošta: zkg@gizrmk.si, internet: http://www.gi-zrmk.si/.
Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi
zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za ocenjevanje za
posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo
imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejma Megra ali drugih javnih in strokovnih prireditev. Javni razpis bo
odprt do 30. oktobra 2007.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
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Št. 362-12/00-134
Ob-31280/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 73/03) in Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Prodaja stanovanjske stavbe na Trati
XIV/25 v Kočevju, ki stoji na parc. št. 64 k.o.
Kočevje, v izmeri 234 m2. Objekt je nezaseden in je dotrajan.
3. Izklicna cena:
Izklicna cena za nepremičnino znaša:
3,978.168 SIT, od tega 3,882.168 SIT ocenjena vrednost nepremičnine, stoječe na
parc. št. 64 k.o. Kočevje in 96.000 SIT stroški postopka.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec. Stroški postopka obsegajo stroške cenitve ter stroške postopka
do izvedbe javnega razpisa.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno – kupljeno.
b) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– 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 starejši od
30 dni).
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
g) Kupnino bo kupec poravnaval v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe, in sicer na podračun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

UJP Novo mesto. V primeru, če kupec ne izvede plačila v določenem roku, lahko lastnik
takoj odstopi od pogodbe ali kupcu določi
dodatni rok za plačilo in zaračuna zakonite
zamudne obresti. Če se pogodba razdre z
odstopno izjavo prodajalca, vplačana varščina zapade v korist Občine Kočevje.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 10. 11. 2006, tako, da se
rok za oddajo prijav izteče 24. 11. 2006. Za
pravočasno se bodo štele tudi vloge, ki bodo
oddane s priporočeno pošto na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno »Ponudba za nakup
nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti
priloženo potrdilo o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o stanovanju, ki se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330
Kočevje, pri Mojci Bence, tel. 01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Št. 362-12/00-134
Ob-31281/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 73/03) in Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Prodaja stanovanja št. 15 v Ulici heroja Marinclja 2, ki stoji na parc. št. 1487/2
stan. stavba-stavbišče k.o. Kočevje, v izmeri 67,52 m2. Etažna lastnina stavbe Ulica
heroja Marinclja 2 je vknjižena v zemljiško
knjižnem vložku/podvložku št. 2461 k.o.
Kočevje. Stanovanje je zasedeno s strani
najemnika s sklenjeno najemno pogodbo
za nedoločen čas.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša:
13,217.370 SIT, od tega 13,137.370 SIT
ocenjena vrednost stanovanja in 80.000 SIT
stroški postopka.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec. Stroški postopka obsegajo stroške cenitve ter stroške postopka
do izvedbe javnega razpisa.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno – kupljeno.
b) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podat-

ke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– 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 starejši od
30 dni).
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
g) Kupnino bo kupec poravnaval v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe, in sicer na podračun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri
UJP Novo mesto. V primeru, če kupec ne izvede plačila v določenem roku, lahko lastnik
takoj odstopi od pogodbe ali kupcu določi
dodatni rok za plačilo in zaračuna zakonite
zamudne obresti. Če se pogodba razdre z
odstopno izjavo prodajalca, vplačana varščina zapade v korist Občine Kočevje.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14. dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 10. 11. 2006, tako, da se
rok za oddajo prijav izteče 24. 11. 2006. Za
pravočasno se bodo štele tudi vloge, ki bodo
oddane s priporočeno pošto na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno »Ponudba za nakup
nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti
priloženo potrdilo o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Št. 362-12/00-134
Ob-31282/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 73/03) in Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) Prodaja stanovanja št. 18 v Ulici heroja Marinclja 10, ki stoji na parc. št. 1585/3
stavba in 1585/2 dvorišče, obe k.o. Kočevje, v izmeri 47,31 m2. Etažna lastnina stavbe Ulica heroja Marinclja 10 je vknjižena
v zemljiškoknjižnem vložku/podvložku št.
2278 k.o. Kočevje. Stanovanje je zasedeno
s strani najemnika s sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša:
10,360.180 SIT, od tega 10,280.180 SIT
ocenjena vrednost stanovanja in 80.000 SIT
stroški postopka.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec. Stroški postopka obsegajo stroške cenitve ter stroške postopka
do izvedbe javnega razpisa.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno – kupljeno.
b) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– 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 starejši od
30 dni)
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
g) Kupnino bo kupec poravnaval v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe, in sicer na podračun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri
UJP Novo mesto. V primeru, če kupec ne izvede plačila v določenem roku, lahko lastnik
takoj odstopi od pogodbe ali kupcu določi
dodatni rok za plačilo in zaračuna zakonite
zamudne obresti. Če se pogodba razdre z
odstopno izjavo prodajalca, vplačana varščina zapade v korist Občine Kočevje.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 10. 11. 2006, tako, da se
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rok za oddajo prijav izteče 24. 11. 2006. Za
pravočasno se bodo štele tudi vloge, ki bodo
oddane s priporočeno pošto na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno »Ponudba za nakup
nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti
priloženo potrdilo o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Št. 362-12/00-134
Ob-31283/06
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 73/03) in Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Prodaja stanovanja št. 2 na Kolodvorski ul. 2, ki stoji na parc.št. 838 stavbišče
in dvorišče k.o. Kočevje, v izmeri 72,49 m2.
Etažna lastnina stavbe Kolodvorska ul. 2 je
vknjižena v zemljiškoknjižnem vložku/podvložku št. 2221 k.o. Kočevje. Stanovanje
je zasedeno s strani najemnika s sklenjeno
najemno pogodbo za nedoločen čas.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša:
11,231.430 SIT, od tega 11,151.430 SIT
ocenjena vrednost stanovanja in 80.000 SIT
stroški postopka.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec. Stroški postopka obsegajo stroške cenitve ter stroške postopka
do izvedbe javnega razpisa.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno – kupljeno.
b) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– 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 starejši od
30 dni).
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
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v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
g) Kupnino bo kupec poravnaval v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve
pogodbe, in sicer na podračun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri
UJP Novo mesto. V primeru, če kupec ne izvede plačila v določenem roku, lahko lastnik
takoj odstopi od pogodbe ali kupcu določi
dodatni rok za plačilo in zaračuna zakonite
zamudne obresti. Če se pogodba razdre z
odstopno izjavo prodajalca, vplačana varščina zapade v korist Občine Kočevje.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 10. 11. 2006, tako, da se
rok za oddajo prijav izteče 24. 11. 2006. Za
pravočasno se bodo štele tudi vloge, ki bodo
oddane s priporočeno pošto na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno »Ponudba za nakup
nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti
priloženo potrdilo o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Št. 330-0005/2006
Ob-31285/06
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni
občini Celje (Ur. l. RS, št. 78/02) in s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/06)
objavlja
razpis
o dodelitvi finančne pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Celje v letu 2006
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Celje za leto 2006 v skupni
višini 5,000.000 SIT.
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov investicij
v ureditev prostorov, nabavo strojev in opreme, napravo pašnikov in ostalo, vendar ne
več kot 600.000 SIT,
– v primeru izdelave poslovnega načrta
ali izdelave projektne dokumentacije se sofinancira do 40% upravičenih stroškov pri čemer lahko stroški dokumentacije znašajo do
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12% upravičenih stroškov celotne investicije
začete v tekočem letu za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta,
– v primeru dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji se sofinancira do 35% stroškov investicij v ureditev prostorov ter nabavo strojev in opreme vendar ne več kot 1,000.000
SIT.
Upravičeni strošek: dokumentacija, gradbena dela, gradbeni material, oprema, nakup mehanizacije.
Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini oziroma
delujejo na področju kmetijstva v občini in
se niso prijavili na razpis EPD za isti ukrep.
Vlagatelji morajo imeti KMG-MID.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o
pomenu naložbe za razvoj kmetije;
– računi za nakup materiala ali opravljeno delo vezano na naložbo ali nabavo strojev in opreme in potrdilo o plačilu računa;
– račun o plačilu projektne dokumentacije oziroma poslovnega načrta in potrdilo o
plačilu računa;
– lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje, če je to potrebno;
– priloženo potrdilo o registrirani dejavnosti oziroma osebno izjavo, da je v postopku registracije (v primeru dopolnilnih
dejavnosti mora biti registracija sprovedena
v roku dveh let po naložbi);
– za ukrep naprava pašnikov se bodo
upoštevali kot upravičeni stroški po urah
ovrednotena vrednost dela in vložek lastnega materiala, za ostali material se bodo upoštevali plačani računi.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega razpisa
na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, na sedežu krajevnih skupnosti
in na spletnih straneh Mestne občine Celje
(www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna
naročila in razpisi. Kot dokazila se bodo upoštevale priloge datirane po 16. oktobru 2006
oziroma tiste, na podlagi katerih ni vlagatelj
pridobil nobenih sredstev v letu 2006.
IV. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo
vlog 17. 11. 2006.
V. Mesto za oddajo vlog: vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje ali priporočeno po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati
»Razpis kmetijstvo – Ne odpiraj«.
VI. Reševanje vlog: komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8.
dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolnih vlog, bodo
vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8. dneh.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v roku bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za izbor.
Prednost bodo imele vloge z višjim številom
točk do porabe sredstev. Natančnejši opis
se nahaja v razpisni dokumentaciji na prijavnih obrazcih. V primeru, da zahtevki presegajo višino razpisanih sredstev se komisija
lahko odloči, da zniža v razpisu določen
procent dodeljenih pomoči.
O izboru in višini dodeljenih sredstev
bodo vlagatelji obveščeni v roku 15 dni od
zaključka razpisa.
Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Alja
Založnik, tel. 42-65-769.
Mestna občina Celje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 430-0055/2006-187
Ob-31398/06
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99,
52/01, 76/02 in 72/06), 59. in 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Mestna občina
Murska Sobota objavlja
javni razpis
za oddajo lokacij za postavitev
gostinskih objektov na Slovenski ulici
v Murski Soboti
1. Predmet javnega razpisa je oddaja 5
lokacij (označene z št. 1 do 5) za postavitev
gostinskih objektov na Slovenski ulici v Murski Soboti (od trgovine »Šoping« do Cvetkove ulice), v zakup za obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja zakupnega razmerja.
2. Izbrani izvajalec pridobi pravico dolgoročnega zakupa zemljišča, ocenjene velikosti
17,50 m2 oziroma 28 m2, na katerem v svojem imenu in za svoj račun postavi enega ali
več gostinskih objektov na Slovenski ulici v
Murski Soboti, v skladu z izdelanim projektom PGD, PZI, št. PO-06/2005, maj 2006,
katerega je izdelal Arhitekturni biro Remo
Zrinski in drugi, Murska Sobota. Dovoljena
bo postavitev izključno gostinskih objektov,
ki bodo izdelani po enotnem tipskem projektu
navedenega arhitekturnega biroja. Izbrani izvajalec mora postaviti objekt najkasneje v šestih mesecih od podpisa zakupne pogodbe.
3. Ponudbo lahko da pravna oseba, ki
je registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti ali samostojni podjetnik, ki opravlja
to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje.
4. Zakupnina za dolgoročni zakup lokacij
se plača v enkratnem znesku za celotno obdobje zakupa, v 8 dneh od podpisa pogodbe. Višino zakupnine ponudijo ponudniki v
svoji ponudbi, pri čemer ta ne sme znašati
manj kot 7,088.030 SIT oziroma 29.577,82
EUR (za kioske z letnim vrtom – 28 m2) in
4,430.019 SIT oziroma 18.486,14 EUR (kiosk brez letnega vrta – 17,50 m2).
5. Za objavo javnega razpisa in postopek izbire najugodnejšega ponudnika se
uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb ter določila zakonodaje o
javnih naročilih. Za postopkovna vprašanja
se subsidiarno uporablja Zakon o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06
– UPB), za materialna pa Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in 32/04).
6. O izbiri izvajalca na predlog komisije,
bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od
odpiranja ponudb. Pri izbiri izvajalca bodo
upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki vsebujejo vse obvezne priloge po točki 11. Izbrani izvajalec je dolžan
pogodbo o dolgoročnem zakupu skleniti v 8
dneh po izbiri.
7. Začeti postopek se lahko kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi. Šteje se,
da je ponudnik od svoje ponudbe odstopil,
če ne sklene pogodbe v 8 dneh od opravljene izbire.
8. Rok za prijavo na razpis je do 24. 11.
2006 do 11. ure. Prijava na razpis se pošlje
s povratnico ali izroči osebno v vložišče na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zapečateni kuverti, na kateri sta vidna identifikacija
ponudnika ter napis: »Razpis – postavitev

gostinskih objektov na Slovenski ulici v Murski Soboti!« Ponudbe se vložijo za vsako
lokacijo najema posebej!
9. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno vsak delavnik
v uradnem času po predhodni telefonski
najavi na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe
(Drago Ružič, tel. 02/525-16-24), kjer so
na voljo tudi dodatne informacije. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni strani Mestne občine Murska Sobota:
www.murska-sobota.si.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
10.1. integralno besedilo javnega raz
pisa,
10.2. osnutek pogodbe, ki jo ponudnik
verificira,
10.3. ponudbo:
– podatki o ponudniku,
– višina zakupnine,
– rok izvedbe – postavitve gostinskih
objektov.
11. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti
izjave in potrdila, ki morajo biti priložene ponudbi v originalu, podpisane in ožigosane:
11.1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
11.2. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi,
11.3. dokazilo o strokovni in finančni
usposobljenosti,
11.4. izjava o izključni izgradnji gostinskih
objektov po enotnem tipskem projektu,
11.5. izjava o sprejemanju razpisnih pogojev.
12. Pogodba o dolgoročnem zakupu bo
sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval
in sprejemal razpisne pogoje in katerega
ponudba bo najvišje ocenjena. V primeru
enake skupne ocene ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo zakupnino.
Merila za ocenitev ponudb:
1. višina zakupnine, maks 70 točk,
2. rok izvedbe – postavitve objektov,
maks 30 točk.
13. Javno odpiranje ponudb bo 27. 11.
2006 ob 12. uri v sejni sobi urada župana,
Kardoševa 2, 1. nadstropje.
Mestna občina Murska Sobota

Javne dražbe
Ob-31495/06
Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin v
lasti Občine Kobarid, ki je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 110-111/06 z dne 27. 10.
2006, Ob-29877/06, se spremeni besedilo:
– predmet prodaje nepremičnine točka a.: nezazidano stavbno zemljišče v Sedlu
se pravilno glasi, v Stanoviščih;
– najmanjši znesek višanja se iz
500 SIT/m2 spremeni na 50 SIT/m2.
Občina Kobarid
Št. 3528-1/2006-16-04
Ob-31287/06
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), Statuta Občine Laško (Ur. l. RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter
sklepov Občinskega sveta Občine Laško št.:
36101-10/2005-16-03, z dne 11. 7. 2006 ter
št.: 3528-1/2006-16-04, z dne 11. 7. 2006,
razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-00 in faks
03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje in izklicna cena
zanju: predmet prodaje sta nepremičnini, ki
ju v naravi predstavljata:
– poslovni prostor frizerskega lokala, ki
se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Orožnov trg 6 (Mestna ulica
5), v Laškem, v izmeri 47,44 m2, parc. št.
274/1, k.o. Laško. Izklicna cena zanj znaša
6,846.892 SIT.
– poslovni prostor drogerije, ki se nahaja
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta
Orožnov trg 6 (Mestna ulica 5), v Laškem, v
izmeri 47,88 m2, parc. št. 274/1, k.o. Laško.
Izklicna cena zanj znaša 6,912.225 SIT.
Obe nepremičnini sta obremenjeni z najemnim razmerjem, izklicni ceni zanju pa ne
vključujeta davka. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno – kupljeno«.
III. Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnini za nepremičnini tč. II kupec poravna na
TRR Javnega nepremičninskega sklada
Občine Laško št.: 01257-3000000192, v
osmih dneh od dneva sklenitve prodajnih
pogodb oziroma izstavitve računov v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina obeh pravnih poslov. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
in določenem roku po sklenjeni pogodbi,
se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po
plačilu celotne kupnine, poravnavi stroškov
postopka in overitvi pogodbe se bo kupcu
nepremičnina izročila v last in posest.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 27. novembra 2006, v pisarni
direktorja Občinske uprave Laško, Mestna
ulica 2, Laško, z začetkom ob 8. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu.
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
– fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko.
– v primerih, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju.
VIII. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
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nepremičnine za katero dražijo. Kavcijo nakažejo na TRR Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško in pri tem navedejo
sklic 2000. Račun je odprt pri UJP Žalec.
Udeležencem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe.
Kupcu se kavcija vračuna v kupnino. V
primeru, da kupec ne bi sklenil pogodbe
ali plačal kupnine, organizator javne dražbe
obdrži kavcijo.
IX. Ostali pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
Dražbo vodi predsednik komisije za prodajo premoženja in je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
posamezno nepremičnino. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne spore reši voditelj dražbe.
Komisija lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
X. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-00 in 03/733-87-12. Po
predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled
nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.
Občina Laško

Razpisi delovnih
mest
Št. 1100-57/2006

Ob-31404/06
Preklic
Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, preklicuje javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest, št. 1100-57,
69, 73 in 90/2006 z dne 25. 10. 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 112 dne 3. 11.
2006, Ob-30845/06:
– svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v referatu za izterjavo na terenu na Davčnem
uradu Ljubljana,
– davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev na Davčnem uradu Ljubljana,
Izpostava Cerknica,
– svetovalec/-ka na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška,
– svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v referatu za izterjavo na Davčnem uradu Ptuj.
Davčna uprava RS
Št. 110-48/2006-4
Ob-31497/06
Preklic
Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat
Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, preklicuje
objavo javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in
rudarstvo, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30352/06.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-307/2006-31111
Ob-31284/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/2006 – uradno prečiščeno besedilo):
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– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici.
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
Ob-31304/06
Na podlagi 58. člena ZOFVI svet Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana razpisuje delovno mesto
– direktorja šolskega centra.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
98/05), ter imeti pedagoške, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, s
pripisom “za razpis”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana
Št. 3/2006/95
Ob-31401/06
Na podlagi 56. člena v zvezi z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/06 - ZJU-UPB2; v nadaljevanju: ZJU),
Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska c.
22, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec)
– 1 mesto v Skupini državnih tožilcev za
pregon organiziranega kriminala (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.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
Funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
V skladu z drugim odstavkom 88. člena
ZJU:
– morajo biti 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:

Stran

8764 /

Št.

114-115 / 10. 11. 2006

– proučevanje najzahtevnejših zadev, ki
mu jih dodeli v delo vodja skupine ali državni tožilec, priprava zahtevne strokovne
podlage za sprejem odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse, prakse državnih tožilstev ter strokovne
literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
vodje skupine oziroma državnega tožilca,
– poročanje in pisanje zapisnikov na
strokovnih kolegijih oddelka,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi vodje skupine in državnega tožilca.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v Skupini državnih tožilcev za pregon
organiziranega kriminala na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, na lokaciji Dunajska
c. 22 v Ljubljani.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti še
naslednje izjave:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
pravniškem izpitu oziroma pravosodnem
izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– 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,
– pisna izjava kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in zahtevanimi pisnimi izjavami, pošljite na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Skupna služba
za kadrovske zadeve, Dunajska c. 22, 1000
Ljubljana, z označbo »za javni natečaj.«
Rok za prijavo je: 20. 11. 2006.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško
delovno mesto bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji skupne službe za
kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem
tožilstvu RS, tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Št. 135/2006
Ob-31402/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) načelnica Upravne
enote Koper objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji referent na Oddelku za okolje in
prostor, gospodarstvo in kmetijstvo.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji referent III.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu:
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– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje enostavnih in zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– izjavo o izobrazbi,
– izjavo o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, oziroma izjavo
o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer
živi narodna skupnost,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
Izbrani kandidat bo moral podati pisno
privolitev za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Strokovna usposobljenost kandidatov
se bo presojala na podlagi dokazil oziroma
izjav predloženih k prijavi in razgovora s
kandidati.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave na naslov: Upravna enota Koper, Trg Brolo 4,
6000 Koper, s pripisom »javni natečaj – višji
referent«. Rok za prijavo je 8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/663-76-48, Elida Horvatič.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo bo oprav

ljal/a na sedežu Upravne enote Koper, Trg
Brolo 4, Koper.
Upravna enota Koper
Št. 1298/2006
Ob-31406/06
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica
5, Celje objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista patologa.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati,
oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi
naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– specialistični izpit iz patologije,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista patologa.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas, za čas
nadomeščanja odsotne delavke, kasneje je
možno podaljšanje in sklenitev delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave
je 15 dni od dneva objave.
Kandidate in kandidatke vabimo, da svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo na naslov: Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
Splošna bolnišnica Celje
Su 210500/2006
Ob-31420/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 6 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 5 let za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit,
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tromesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
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. 07/488-17-36.
Okrožno sodišče v Krškem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 110-147/2006/1
Ob-31494/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
podsekretar v Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Sektorju za investicije.
Poleg splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili
na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem arhitekturne ali gradbene smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit iz
javne uprave) oziroma ga morajo v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Za delovno mesto podsekretar se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z
magisterijem ali doktoratom.
Delovno področje:
– oblikovanje sistemskih rešitev na področju gospodarjenja z nepremičninami,
– vodenje projektnih skupin,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in investicijskega vzdrževanja
poslovnih stavb in prostorov ter mejnih prehodov,
– priprava strokovnih predlogov s področja investicij in pisarniške opreme za kompleksne projekte,
– priprava predloga načrta nabav,
– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
4. izjavo o znanju uradnega jezika,
5. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma izjavo, da strokovnega izpita nima opravljenega,
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6. izjavo, 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,
7. izjavo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 6. in 7. točke
iz uradne evidence, pridobitve ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo
na izpolnjevanje natečajnih pogojev, pa ne
prepoveduje.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivih podsekretar in sekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški 21 v
Ljubljani.
Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
podsekretar, šifra »110-147/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Saša Bole, tel. 01/478-85-66, informacije o delovnem področju pa Aleš Cesar, tel. 01/478-18-99.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-48/2006-4
Ob-31498/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat
Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji svetovalec v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji svetovalec II, višji
svetovalec I. Uradnik bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec II.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
elektrotehnične, strojne, pravne, ekonomske, rudarske ali geotehnološke smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj, v primeru univerzitetne izobrazbe 4 leta delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
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Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od imenovanja v
naziv. V primeru, da ima kandidat opravljen
pravniški državni izpit, se mu v skladu s
prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del
državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
najmanj visoko strokovno izobrazbo rudarske ali geotehnološke smeri in z opravljenim
strokovnim izpitom po Zakonu o rudarstvu
ter z znanjem in izkušnjami s področja metanskih jam.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno izvajanje zahtevnih nalog
s področja javnega naročanja za potrebe
organa,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojno izvajanje zahtevnih strokovnih nalog s finančnega področja in drugih področij potrebnih za izvajanje nalog
organa,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil o stanju na področju dela
in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora,
– nudenje strokovne pomoči,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednje
izjave oziroma dokazilo:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu po Zakonu o rudarstvu (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat bo moral podati pisno
privolitev za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku. V primeru, da kandidat ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno
dokazilo.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih izjav in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja
strokovne usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v pro-
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storih Inšpektorata Republike Slovenije za
energetiko in rudarstvo, Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi oziroma na drugih lokacijah
kjer organ posluje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi prilogami o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kadrovska služba,
Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z
oznako »Za javni natečaj – Višji svetovalec
v IRSER/pon.«.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/420-44-83 (mag.
Anton Planinc).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo

Druge objave
Ob-31377/06
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Ur. l. RS, št. 96/00 in
85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Ur. l. RS, št. 69/03 in 16/04) in
101. člena v zvezi s 107. členom Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02) ter 5. člena Pravilnika
o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva
(Ur. l. RS, št. 93/05), Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
akcij izobraževanja s področja filma za
študijsko leto 2006–2007
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja
filma za študijsko leto 2006–2007.
2. Okvirna vrednost razpisanih finančnih
sredstev: 30,500.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe, ki izvajajo univerzitetni študij
s področja filma.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s programom, kateri vključuje realizacijo
filmskih projektov. Predlagatelj je dolžan
najkasneje ob zaključku študijskega leta
2006/2007 Filmskemu skladu izkazati realiziranost prijavljenih sofinanciranih filmskih
projektov.
3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo s
programom, ki vključuje realizacijo filmskih
projektov in ki bo potekal oziroma se izvajal v študijskem letu 2006/2007, pri čemer
študijsko leto 2006/2007 v tem javnem pozivu zajema obdobje od 1. oktobra 2006 do
30. septembra 2007.
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3.4. Predlagatelj lahko kandidira izključno s programom, ki ni namenjen marketingu
in ekonomski propagandi.
3.5. Predlagatelj sme kandidirati s programom, ki ne odstopa od splošnih naravno
etičnih normativov družbe in javnega reda
Republike Slovenije in ne zagovarja nasilja
in odkrito žali človeško dostojanstvo.
3.6. Predlagatelj, ki je z istim programom
ali projektom kandidiral za proračunska
sredstva in pridobil proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se ne more z istim programom
potegovati na tem javnem pozivu Filmskega sklada.
3.7. V postopku za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov lahko kandidira in
pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada.
3.8. Predlagatelj lahko kandidira s programom, ki vključuje realizacijo filmskih
projektov (izobraževanje) s filmskega področja.
3.9. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
Predlagatelj lahko prijavi en in isti program z enimi in istimi filmskimi projekti v
času trajanja javnega poziva samo enkrat.
En program predstavlja vsebinsko in formalno zaokrožen študijski program za 1 predmet v okviru študijskega predmetnika predlagatelja, ki vključuje realizacijo najmanj
enega ali več filmskih projektov.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov oziroma programov
bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije
določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih
za izbor projektov in programov Filmskega
sklada Republike Slovenije- javnega sklada.
4.1. Kriteriji in merila za izbor
4.1.1. Pri izboru projektov oziroma programov iz programskega sklopa »akcije« za
izobraževanje SPK za akcije na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov
in programov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada, ocenjuje kriterij
»edukativni in ekonomski potencial projekta
oziroma programa« in pri tem upošteva naslednja merila:
– vsebinski koncept programa oziroma
projekta do 20 točk,
– reference nosilca programa oziroma
projekta do 20 točk,
– edukativni pomen in vloga nosilca programa oziroma projekta za avdiovizualni razvoj do 20 točk,
– pomen in potreba strokovne usposobljenosti določenega profila avdiovizualnega
sektorja v Republiki Sloveniji do 20 točk,
– terminski načrt in finančni načrt glede
na podane elemente projekta oziroma programa do 20 točk.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja
filma za študijsko leto 2006–2007,
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 1 predlagatelja, da se strinja z
razpisnimi pogoji, vključno z vsebino vzorca
pogodbe,
3. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 2, da kot predlagatelj z istim pro-

gramom ali projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih sredstev ali ne
kandidira za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji,
4. fotokopija statuta univerzitetnega zavoda,
5. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 1 – vsebinski koncept akcije,
6. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 2 – izvedbeni oziroma terminski načrt
akcije,
7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 3 – finančna konstrukcija akcije,
8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 4– reference predlagatelja,
9. predračun za vsak prijavljeni filmski
projekt v okviru programa z navedbo posameznih stroškov.
6. Izbor projektov
Strokovne komisije ocenjujejo vloge po
vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani
bodo tisti projekti oziroma programi, ki bodo
izpolnjevali merila in kriterije besedila javnega poziva in bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni z najmanj 65 točkami,
ob upoštevanju višine razpisanih sredstev
glede na poslovni in finančni načrt Filmskega sklada za leto 2006, in sicer po vrstnem
redu od prispetja do porabe sredstev, v naslednji višini:
– izobraževanje: za vsak filmski projekt v
okviru programa akcije v višini od 1,000.000
SIT do 3,500.000 SIT.
7. Način ocenjevanja programov oziroma
projektov: merila in kriteriji so ovrednoteni z
točkami, določenimi v Pravilniku o merilih
in kriterijih za izbor programov in projektov
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Vsako od meril in kriterijev je
določeno v razponu točk, skupna ocena projekta je seštevek posameznih točk v okviru
posameznih kriterijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
Javni poziv se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Dokumentacija javnega poziva obsega:
9.1. besedilo javnega poziva,
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za
sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2006–2007,
9.3. izjave številka 1 do številka 2:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
9.4. obrazci od številke 1 do številke 4:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
– obrazec št. 3,
– obrazec št. 4,
9.5. vzorec pogodbe za sofinanciranje
akcij za izobraževanje s področja filma za
študijsko leto 2006–2007,
9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, v tajništvu od 10. ure do 12. ure,
vsak delovni dan od te objave naprej. Na
podlagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno
dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem pri-
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meru zaračuna stroške poštnine in stroške
za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500
SIT (z 20% DDV). Če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za
razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT
(z 20% DDV).
Dokumentacija javnega poziva se lahko
natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu oziroma v primeru prijave fizične osebe
izpolnjena in podpisana iz dokumentacije
javnega poziva in mora vsebovati vse obvezne priloge, podatke in gradivo oštevilčene
in predložene v ločenih ovitkih v zaporedju,
kot je navedeno v 5. točki (Obvezne priloge)
tega javnega poziva.
Vloga mora biti poslana na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2006–2007«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv predlagatelja oziroma, sedež, kraj
in poštna številka.
Strokovne komisije bodo obravnavale
ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na
naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000
Ljubljana, najkasneje do posameznega roka
začetka seje strokovnih komisij, in sicer:
1. rok zasedanja 1. seje strokovno programske komisije z dne 11. 12. 2006.
Filmski sklad bo po postopku odpiranja
iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne
vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do posameznega datuma, določenega za začetek ocenjevanja in vrednotenja
vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za
isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa
se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve
vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po
odprtju nepopolne vloge pozvala predlagatelja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na
naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi.
Predlagatelj mora v roku, določenem v pozivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer
se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je
predložena popolna vloga.
Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in
ki ni izpolnjena v skladu s prvim odstavkom
te točke.
Če bo dopolnjena vloga prispela na Filmski sklad po posameznem roku, ki je določen za sejo strokovnih komisij, bo vloga
obravnavana na naslednjem roku, določenem za sejo strokovnih komisij.
Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele na Filmski sklad po zaključku javnega
poziva, se bodo štele za prepozne in bodo
zavržene s sklepom.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje.
Vloge bodo strokovne komisije obravnavale po vrstnem redu prispetja do porabe
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sredstev oziroma do zaključka javnega poziva z dne 11. 12. 2006.
11. Sklenitev pogodb
Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem javnem pozivu sklenil pogodbe.
Izbrani predlagatelji se morajo odzvati na
poziv Filmskega sklada k podpisu pogodbe.
Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po
prejemu poziva ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za
sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/23-43-206,
elektronski naslov: sasa.susa@film-sklad.si,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo

v razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.
14. Trajanje javnega poziva in obveščanje predlagateljev: javni poziv traja do dne
11. 12. 2006. Kolikor so sredstva, namenjena sofinanciranju akcij za izobraževanje s
področja filma za študijsko leto 2006–2007,
porabljena pred potekom roka iz prejšnjega
stavka te točke, se postopek javnega poziva
zaključi z dnem porabe sredstev.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni
z odločbo.
Filmski sklad
Republike Slovenije - javni
sklad

Ob-31303/06
Na podlagi 10. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
št. 402-15/2004 z dne 21. 2. 2005, Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 37/05) in Odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa
direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Jadran Lenarčič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
matična številka: 5854814, davčna številka
17659957, objavlja

Davek in vse druge dajatve in stroške,
ki so povezani s prenosom lastništva, plača
kupec.
Prodajalec prodaja vozila po načelu »videno-kupljeno«.
4. Vsebina ponudbe in postopek oddaje
Ponudba mora vsebovati:
– naziv, točen naslov in transakcijski račun ponudnika,
– navedbo predmeta ponudbe, za katerega se zanima ponudnik,
– ponujeno ceno,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list, ki ga izdaja DURS,
– fizične osebe predložijo potrdilo o stalnem bivališču,
– dokazilo o plačilu varščine.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
5. Rok oddaje ponudbe
Prodajalec bo obravnaval vse pisne ponudbe, ki bodo prispele v vložišče prodajal-

javno zbiranje ponudb
za prodajo petih vozil
1. Predmet prodaje:
Tek. št. Znamka in registrska številka
1.
2.
3.
4.
5.

Renault Express 1,4 RN LJ-V8-537
Renault Express 1,4 RL LJ-R3-440
Golf 1,9 D LJ-E8-13E
Renault 19 limites LJ-36-15U
Renault Twingo Pack LJ-V4-890

Datum
nabave
5. 4. 1995
9. 12. 1994
16. 10. 1997
1. 6. 1995
10. 6. 1996

Prevoženo km
165.000
175.000
182.000
232.000
160.000

2. Izklicna cena:
Tek. št. Znamka in registrska številka
1.
2.
3.
4.
5.

Renault Express 1,4 RN LJ-V8-537
Renault Express 1,4 RL LJ-R3-440
Golf 1,9 D LJ-E8-13E
Renault 19 limited LJ-36-15U
Renault Twingo Pack LJ-V4-890

3. Način in rok plačila varščine in kupnine
Ponudniki morajo kot dokaz za resnost ponudbe v roku za oddajo ponudbe na račun prodajalca Republika Slovenija št. 01100-6300109972, sklic 18
32115-7201001-00002006 nakazati varščino v višini 10% izklicne cene, s pripisom
»varščina za resnost ponudbe«.
Celotna kupnina mora biti poravnana v
roku 8 dni od podpisa pogodbe, varščina se
bo izbranemu ponudniku vštela v plačilo kupnine. Neizbranim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 15 dni po izbiri.

Izklicna cena
brez DDV v SIT
180.000
140.000
470.000
175.000
195.000
ca do 23. 11. 2006 do 11. ure. Ponudbe morajo biti poslane na Institut »Jožef Stefan«,
Jamova 39, 1000 Ljubljana ali dostavljene v
vložišče Instituta v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za nakup avtomobilov«. Na kuverti mora biti na hrbtni strani
naveden točen naziv in naslov ponudnika.
Ponudb, ki bodo prispele po določenem
roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasnih, vendar nepopolnih ponudb, prodajalec
ne bo obravnaval in bo o tem obvestil ponudnika. Ne glede na to pa lahko prodajalec
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ta vse-
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buje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev.
6. Merila in rok za izbiro: izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Ponudbe
pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Če
bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste
presoje. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh od dneva, določenega za
oddajo ponudb.
7. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo s
prodajalcem. V primeru, da izbrani ponudnik
pogodbe ne podpiše, ima prodajalec pravico
zadržati njegovo varščino.
Obveznost prodajalca, da bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejše pogoje, je izključena, oziroma lahko
komisija ali pooblaščena oseba s soglasjem
osebe, ki jo je imenovala, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
8. Informacije v zvezi z oddajo ponudbe:
vse informacije o javnem zbiranju ponudb
so dosegljive na sedežu Instituta »Jožef
Stefan«, tel. 01/477-33-31, Branka Rapoša.
Ogled vozil je možen ob predhodni najavi pri
g. Kolenku na tel. 041/737-784.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 93/2006
Ob-31414/06
Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Sklepa Občinskega sveta
Občine Markovci z dne 6. 4. 2006 in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 15/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nepremičnine:
a) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine 59,85 m2, zasedeno z najemnikom in
se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe,
na naslovu Markovci 33a, 2281 Markovci
po ocenjeni vrednosti stanovanja 5,075.000
SIT oziroma 21.177.60 €, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja.
b) stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši parc. št. 486/1 k.o. Markovci
pripisana pri ZKV št. 411 ima skupne površine 31,75 m2, zasedeno z najemnikom,
brez lastnih vlaganj in se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Markovci 33a, 2281 Markovci po ocenjeni
vrednosti stanovanja 2,775.000 SIT oziroma
11.579,87 €, ki jo je izdelala Auditor Revizijska družba d.o.o. iz Ptuja.
2. Cena: višina ponujene cene ne sme
biti nižja od ocenjene vrednosti posamezne
nepremičnine.
3. Ponudba je zavezujoča in dokončna. Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 24. novembra 2006 na naslov
Občinska uprava Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«.
Rok vezanosti na ponudbo začne teči od
dneva oddaje ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme
od dneva objave do poteka roka za oddajo
ponudb.
4. Ponudba mora vsebovati:
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– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Neuspešnemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Občine Markovci;
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine
za posamezno stanovanje;
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
popolnih ponudb je najkasneje do 24. novembra 2006. Javno odpiranje ponudb bo
28. novembra 2006 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Markovci, v Markovcih 43.
6. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo
odločal Župan Občine Markovci. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
sta dve ali več ponudb, ki bi bile najugodnejše, enake, ima prednost pri nakupu tisti ponudnik, ki bo na kasnejšem pogajanju ponudil najvišjo ceno. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico, če na kasnejšem pogajanju ponudi ceno enako najvišji ponujeni. Z
uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
8. Stanovanja se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Stroške notarske overitve pogodbe,
vknjižba lastninske pravice in cenitve ter
morebitne druge stroške oziroma dajatve
plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Občina Markovci lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
11. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občinski upravi Občine
Markovci na tel. 02/78-88-880, kontaktna
oseba Kolenko.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Markovci

Objave
gospodarskih družb
Ob-31424/06
Skladno s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev - 1b, sklepi ATVP in Pravili
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev ter
na podlagi določbe prvega odstavka 586.
člena ZGD-1 v zvezi s 629. členom Zakona
o gospodarskih družbah-1 obveščamo, da
je uprava prenosne družbe ETOL Tovarna
arom in eteričnih olj d.d., Škofja vas 39, Celje, dne 9. 11. 2006 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložila delitveni
načrt družbe Etol d.d.
Delničarje družbe Etol d.d. opozarjamo
na njihove pravice:
– da jim bo vsaj mesec dni pred dnem
zasedanja skupščine, ki bo odločala o soglasju za delitev, na sedežu družbe v Škofji
vasi 39, Celje, omogočen pregled:
a) delitvenega načrta z vsemi prilogami,
b) letnih poročil prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta,
c) revidiranega zaključnega poročila prenosne družbe Etol d.d. po stanju na dan
30. 6. 2006,
d) vmesnih bilanc stanja prenosne družbe po stanju na dan 30. 9. 2006,
e) poročila uprave prenosne družbe o
delitvi,
f) revizijskega poročila o reviziji delitve,
g) poročila nadzornega sveta prenosne
družbe Etol d.d. o pregledu delitve,
h) revizijskega poročila o ustanovitvi
družbe Finetol, finančna družba d.d.,
– da je treba vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan po prejemu zahteve brezplačno dati
prepis listin iz prejšnje alinee.
Ta informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe www.etol.com od 13. 11.
2006.
ETOL tovarna arom in eteričnih olj d.d.
Ivan Ferme, predsednik uprave
Zdenko Zanoški, član uprave
Ob-31582/06
Direktor družb ETRUST, svetovanje
in računalništvo, d.o.o., Ulica talcev 2,
3310 Žalec, vpisana v Sodnem registru
pri okrožnem sodišču v Celju pod številko
1/05510/00 in SINONIM Podjetje za gospodarsko svetovanje in informatiko d.o.o.
Žalec, Šlandrov trg 20, 3310 Žalec, vpisana
v Sodnem registru pri Okrožnem sodišču v
Celju pod številko 1/01928/00, na podlagi
586. člena ZGD-1, objavlja obvestilo, da
je dne 26. 10. 2006 Sodnemu registru pri
Okrožnem sodišču v Celju predložil pogodbo o pripojitvi, s katero se družba SINONIM Podjetje za gospodarsko svetovanje
in informatiko d.o.o. Žalec, Šlandrov trg
20, 3310 Žalec kot prevzeta družba pripaja
družbi ETRUST, svetovanje in računalništvo, d.o.o., Ulica talcev 2, 3310 Žalec, kot
prevzemni družbi.
Upnike obeh družb direktor opozarja, da
imajo na podlagi 592. člena ZGD-1 pravico
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako
zavarovanje uveljavljajo samo, če verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena
izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati
zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v prime-
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ru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Vpogled listin po 586. členu ZGD-1 obeh
družb je možen na sedežu družbe ETRUST
d.o.o., Ulica talcev 2, 3310 Žalec.
ETRUST d.o.o.
SINONIM d.o.o.
direktor
Pustoslemšek Franc

Sklici skupščin
Št. 7/06
Ob-31275/06
Na podlagi določil statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d., sklicujemo
14. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana
d.d., Ljubljana, Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 12. 12. 2006 ob 11. uri
na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja
Petra Meze z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2005, mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2005, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2005.
4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa
o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2005
znaša 16,103.078,65 SIT in se pokrije iz
sredstev rezerv.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi
uskladitve z določili ZGD – 1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljubljana
d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1, v
predloženem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijo računovodskih izkazov in letnega
poročila za poslovno leto 2006 skupščina
imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Gradivo za skupščino družbe z predlogi sprememb statuta ter čistopisom statuta so
na razpolago vsem delničarjem v prostorih
Česalnice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9
vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
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Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje 9. 12. 2006.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.
Stanka Božnar
predsednik nadzornega sveta
Habič Martina
Ob-31293/06
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 14. 12. 2006 ob 19. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
Na skupščini bo navzoč notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Sprememba statuta družbe zaradi
uvedbe kosovnih delnic.
Predlog sklepa: zaradi uvedbe kosovnih
delnic se spremeni statut družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe.
Predlagana sprememba statuta družbe
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, vsak
delovnik med 9. in 11. uro, od dneva objave
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred skupščino.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Ob-31373/06
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe Iskra, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 11. decembra 2006, ob 10.
uri, na sedežu družbe Kotnikova ul. 28, v
Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za
predsednika skupščina imenuje Janeza Hafnerja in za preštevalca glasov Gorazda Krnca. Na skupščino je vabljen notar.
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2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Iskre, d.d. in skupine Iskra za leto 2005,
s poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja
družbe v poslovnem letu 2005.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema sklep:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2005 znaša 664,396.017,77 SIT in je sestavljen iz:
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 327,968.970,14 SIT,
– čistega dobička iz leta 2005 v višini
336,427.047,63 SIT.
3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
664,396.017,77 SIT se uporabi na naslednji
način:
– del bilančnega dobička v višini
7,475.000 SIT se uporabi za nagrado članom nadzornega sveta,
– del bilančnega dobička v višini
656,921.017 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarju, ki se izplačajo najkasneje
do konca leta 2007.
3.3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu
2005.
4. Uporaba drugih rezerv iz dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema naslednji sklep: ugotovljene druge rezerve iz dobička v višini
699,774.420,78 SIT se v celoti uporabijo za
izplačilo dividende delničarju, ki se izplačajo
najkasneje do konca leta 2007.
5. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za revizorja
družbe za poslovno leto 2006 skupščina
imenuje revizijsko družbo KPMG, d.o.o.,
Ljubljana.
6. Spremembe in potrditev čistopisa statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema naslednji sklep: skupščina sprejema spremembe in potrjuje čistopis statuta družbe usklajen s predlaganimi
spremembami.
7. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejema naslednji sklep:
Skupščina družbe z dnem 11. 12. 2006
odpoklicuje člane nadzornega sveta, in sicer:
– Simona Černetiča,
– Dimitrija Marjanoviča,
– Mitja Močivnika,
– Antona Sagadina.
8. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejema naslednji sklep:
Skupščina družbe imenuje za mandatno
dobo od 11. 12. 2006 do 10. 12. 2010 za
člana nadzornega sveta družbe
– Janeza Hafnerja in
– Jožeta Pukla.
Skupščina je seznanjena, da je za predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe
imenovan Janez Peskar.
9. Določitev plačil in povračil članom
nadzornega sveta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema naslednji sklep:
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9.1. Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo plačilo v višini 6000
evrov bruto letno. Predsednik nadzornega
sveta za opravljanje funkcije prejme plačilo
v višini 9000 evrov bruto letno. Predsednik
in člani nadzornega sveta prejemajo plačilo
v mesečnih izplačilih, ki znaša eno dvanajstino letnega zneska, dokler opravljajo
funkcijo. Do dne uvedbe evra pripada predsedniku in članom nadzornega sveta plačilo
v tolarjih, preračunano po tečaju zamenjave
239,640 evra za en tolar.
9.2. Poleg plačila za opravljanje funkcije
predsednik in člana nadzornega sveta za
udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša
za predsednika nadzornega sveta 550 evrov
bruto in za člana 370 evrov bruto.
Do uvedbe evra se izplačilo izvede v SIT,
preračunano po tečaju zamenjave.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njegovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred skupščino.
Delovno gradivo, letno poročilo z revizorskima poročiloma in poročilo nadzornega
sveta bo po objavi sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe do seje skupščine
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Iskra, d.d.
uprava družbe
Ob-31374/06
Uprava Družbe Hermes SoftLab programska oprema d.d. na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah in Statuta
družbe Hermes SoftLab d.d. sklicuje
izredno skupščino
delničarjev Hermes SoftLab programska
oprema d.d.,
ki bo dne 13. 12. 2006 ob 15. uri v prostorih Hermes SoftLab d.d. na Litijski 51,
Ljubljana, v veliki dvorani ob prisotnosti
predsednika skupščine odvetnika Pavleta
Pense in notarke mag. Nine Češarek, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Saša Ovsenik in Barbara Grah.
2. Spremembe delnic, spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Navadne, imenske delnice družbe
Hermes SoftLab d.d. v nominalnem znesku
1.000 SIT se spremenijo v navadne, imenske kosovne delnice in se člen 7.1. Statuta
družbe spremeni tako, da se po novem glasi: »Družba ima navadne, imenske kosovne
delnice.«
2.2. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča nadzorni svet, da v statutu družbe vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi določbe statuta družbe.
3. Uporaba mednarodnih računovodskih
standardov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
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3.1. Letno poročilo družbe Hermes
SoftLab d.d. in konsolidirano letno poročilo
skupine Hermes Softlab se od 1. 1. 2007
dalje pripravlja v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja.
V skladu s Statutom družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak
delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih delnic in če je vpisan v delniško knjigo
družbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno ali po telefonu, telegramu, telefaksu, s
priporočeno pošto ali po elektronski pošti,
ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarja na zasedanju skupščine lahko
zastopa drug delničar ali tretja oseba pod
pogojem, da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 15. uri ne bo
sklepčna, se ob 15.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe v pravni pisarni na Litijski 51,
1000 Ljubljana, od objave sklica do vključno
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Hermes SoftLab d.d.
uprava družbe
Peter Testen, predsednik uprave
Gregor Smrekar, član uprave
Branka Jerše, članica uprave
Ob-31407/06
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
21. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 11. 12. 2006, ob 10. uri v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova
60/C, Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in sprejme predlog o imenovanju zapisnikarja ter notarja.
2. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital, ki trenutno znaša 4,708.740.000 SIT (po vpisu
povečanja osnovnega kapitala po sklepu
uprave z dne 11. 9. 2006, h kateremu je dal
soglasje nadzorni svet dne 19. 9. 2006, pa
bo znašal 5,308.740.000 SIT) in je razdeljen na 470.874 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 10.000 SIT, na novo
razdeli na kosovne imenske delnice.
Delnice družbe TRIGLAV, Zdravstvena
zavarovalnica, d.d. se pretvorijo v kosovne
delnice, in sicer tako, da na mesto ene navadne imenske delnice stopi ena kosovna
imenska delnica. Pretvorba se opravi tudi za
60.000 navadnih imenskih delnic, ki so še v
postopku vpisovanja v sodni register.
3. Preračun osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina pooblašča

nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem
spremeni statut.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki trenutno znaša
4.708,740.000 SIT in bo po vpisu povečanja osnovnega kapitala po sklepu uprave z dne 11. 9. 2006, h kateremu je dal
soglasje nadzorni svet dne 19. 9. 2006,
znašal 5.308,740.000 SIT, se poveča za
400,000.000 SIT, tako da bo znašal po izvedenem povečanju 5.708,740.000 SIT.
Povečanje se opravi z izdajo 40.000 novih
kosovnih imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem
kapitalu enak delež. Osnovni kapital bo po
povečanju razdeljen na 570.874 kosovnih
imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu
enak delež.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci v prvem krogu). Rok
za uveljavitev pravice je zadnji dan roka
za vpis delnic s strani prednostnih upravičencev, določen v tem sklepu. Nevpisane
in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo po pozivu uprave
ponujene v drugem krogu v odkup zainteresiranim delničarjem zavarovalnice (upravičenci v drugem krogu). Delničarji lahko v
drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ne
glede na njihov delež v osnovnem kapitalu
zavarovalnice, pri čemer se bo upoštevalo
pravilo prednosti glede na vrstni red vpisa
in vplačila do popolnega prevzema vseh
izdanih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
in se nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:
– Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
– Vrsta in razred novih delnic: nove delnice so kosovne imenske delnice izdane v
nematerializirani obliki.
– Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku dajala naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju zavarovalnice;
– pravico do dela dobička;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju zavarovalnice.
– Vsaka delnica daje en glas.
– Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi delnicami en razred. Imetniki novo
izdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem
dobičku za poslovno leto 2006 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta.
– Nove delnice so prosto prenosljive.
– Emisijska vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
– Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 400,000.000 SIT in je enaka zmnožku števila novih delnic (40.000)
in emisijske vrednosti ene nove delnice
(10.000 SIT).
– Način izdaje novih delnic: nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni
register KDD Centralne Klirinško depotne
družbe, d.d., je pooblaščena Uprava zavarovalnice.
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– Način izplačila dividende: dividende
na nove delnice se izplačujejo na način,
določen s statutom zavarovalnice in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri čemer
so nove delnice udeležene pri dobičku za
poslovni leti 2006 in 2007 v višini, ki je sorazmerna času od njihovega vplačila do zaključka poslovnega leta.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in
vplačilo delnic za prednostne upravičence
v prvem krogu se bo začel 22. 12. 2006
in bo potekal do vključno 5. 1. 2007. Vpis
in vplačilo delnic za upravičence v drugem
krogu se bo začel 8. 1. 2007 in bo potekal
do vključno 12. 1. 2007. Delnice v prvem
krogu morajo biti vpisane in vplačane do
5. 1. 2007, medtem ko morajo biti delnice v drugem krogu vpisane in vplačane do
12. 1. 2007, sicer se šteje, da niso vpisane
in vplačane.
– Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
– Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih
zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak
delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
– Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun zavarovalnice
pri Abanki Vipi, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58, št. 05100-8011704885 najkasneje
do izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic v
prvem oziroma drugem krogu.
– Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem nadzornega sveta
zavarovalnice podaljša rok za vpis in vplačilo nevpisanih in nevplačanih delnic najdlje
do 19. 1. 2007.
– Presežki vplačil morebitnih preveč vpisanih in vplačanih delnic bodo delničarjem
vrnjeni do 30. 1. 2007.
– Če izdaja delnic ne uspe ali uspe le
delno oziroma ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo
izvršena vplačila vrnjena v roku 120 dni po
izteku roka za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu.
– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic.
– Uprava in predsednik nadzornega sveta bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v sodni register nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in
vplačila na podlagi pripravljenih sprememb
Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta v notarski obliki. Nove delnice bodo
izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom
o nematerializiranih vrednostnih papirjih in
izročene v skladu s pravili KDD Centralne
klirinško depotne družbe, d.d.
– Nadzorni svet je pooblaščen, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo Statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic
iz prvega odstavka tega sklepa.
5. Nadomestilo članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se za opravljanje funkcije izplačuje mesečno nadomestilo v skupni višini
455.316 SIT neto (1.900 EUR), pri čemer
se predsedniku nadzornega sveta mesečno neto izplačuje 119.820 SIT (500 EUR),
članom nadzornega sveta pa 83.874 SIT
(350 EUR).
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe statuta zavarovalnice v predloženem
besedilu.

Št.

114-115 / 10. 11. 2006 /

Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega
reda morajo biti predloženi v pisni obliki,
obrazloženi in posredovani tajništvu Uprave
družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
centralno evidenco delnic pri KDD Centralni
klirinško depotni družbi d.d.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej
v tajništvu Uprave TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 11. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d.
Ob-31416/06
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 32. točke Statuta
družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled, sklicuje direktorica družbe Hotel Ribno, turizem
d.d., Bled
14. redno skupščino
družbe hotel Ribno, turizem d.d. Bled,
Izletniška 44,
ki bo v torek, 12. 12. 2006, ob 14. uri v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval povabljen notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine Hotela Ribno, turizem
d.d. Bled.
3. Spremembi statuta družbe in uvedba
kosovnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Spremeni se tretji člen Statuta družbe, tako da glasi: osnovni kapital družbe
znaša 225,000.000 SIT in je razdeljen na
225.000 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu.
Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:
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– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
3.2. Spremeni se enaindvajseti člen Statuta družbe, tako da glasi:
Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih
sta dva predstavnika delničarjev in jih imenuje skupščina, eden pa je predstavnik delavcev, ki ga imenujejo delavci skladno z zakonom in o tem obvestijo skupščino,upravo
in nadzorni svet.
3.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da uskladi prečiščeno besedilo Statuta skladno s sprejetim sklepom skupščine
pod točko 5.1. in točko 5.2.
4. Pretvorba osnovnega kapitala iz tolarjev v evre.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da v Statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala, navedene
v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v
EUR po tečaju zamenjave ter v skladu s tem
uskladi statut družbe, tako da se bo osnovni
kapital glasil v evrih v ustrezni višini. Predsednika nadzornega sveta pa pooblašča, da
podpiše čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Hotel Ribno d.d.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da z
dnem 12. 12. 2006 poteče mandat članom
nadzornega sveta. Skupščina za naslednji
štiri letni mandat od 12. 12. 2006 dalje imenuje naslednja člana nadzornega sveta:
Tomc Emil in Franc Mandeljc.
6. Določitev sejnine in plačil članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Določi se:
Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta: 200
EUR oziroma tolarska protivrednost,
– za člana nadzornega sveta: 150 EUR
oziroma tolarska protivrednost.
Višina sejnine začne veljati z dnem skupščine. Vsi zneski so določeni bruto.
Sklepi skupščine so veljavni, če so navzoči delničarji z glasovno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana na dan 27. 11.
2006, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, in
bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe na Bledu, Izletniška 44, najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, torej do
vključno 8. 12. 2006, do 11. ure. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi pisna
pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 12. 12. 2006, ob 14.30 v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava Hotela Ribno,
turizem d.d. Bled
Ob-31419/06
Družba Equity d.o.o. Kamnik, kot večinski delničar družbe Skupina KIK Kemijska
industrija Kamnik d.d. z deležem 80,3%,
katerega zahteva za sklic skupščine ni bila
upoštevana, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
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13. sejo skupščine
družbe Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 11. decembra
2006, v prostorih Hotela Domina Grand Media Ljubljana, Dunajska 154,1000 Ljubljana,
sejna soba Andormedia, 1. nadstropje, s
pričetkom ob 17. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepov:
1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Za predsednika skupščine se izvoli
Peter Štampahar.
3. Za preštevalca glasov se izvolita Vlasto Ivanovič in Domen Vivod.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar,
ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.
2. Imenovanje posebnega revizorja in
revizijske družbe za izdelavo revizijskega
poročila za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. v skladu z določili 318 člena ZGD-1, zaradi preveritve
poslov družbe v letih 2003, 2004, 2005 ter v
prvih 7 mesecih leta 2006 imenuje posebnega revizorja. Za revizorja se imenuje družba
Grand Thornton d.o.o. iz Ljubljane, ki naj
preveri vse posle, poročila, izkaze in vknjižbe vseh družb iz Skupine KIK Kemijska industrija Kamnik, vključno z družbo Skupina
KIK Kamnik d.d. v letih 2003, 2004, 2005 ter
v prvih 7 mesecih leta 2006 ter ugotovi, ali je
bilo poslovanje družb usklajeno z veljavnimi
predpisi in ali je prišlo pri poslovanju družb
do oškodovanja premoženja družb v Skupini
KIK Kamnik, vključno z družbo Skupina KIK
Kamnik d.d., kakor tudi da razkrije vse stroške, vključno s potnimi, odvetniškimi, svetovalnimi in drugimi izvenbilančnimi stroški
in drugimi postavkami, ki so jih pripoznali v
teh letih uprava in svetovalca uprave družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.
Predlog sklepa:
2.2. Za revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem letu 2006 se namesto
revizijske hiše Renoma, družba za revizijo
in svetovanje d.o.o. Ljubljana, imenuje revizijska hiša Grand Thornton d.o.o. iz Ljubljane.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. odpokliče sledeče člane nadzornega sveta:
– Franc Gliha,
– Jure Prebil,
– Franc Kristan.
Predlog sklepa:
3.2. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta imenuje
nove člane nadzornega sveta:
– Marko Smole,
– Ferdinand Šegš,
– Alenka Podbevšek.
Popolno gradivo za skupščino se delničarjem dostavi na osnovi pisnega zahtevka,
ki ga morajo delničarji dostaviti na naslov:
Equity d.o.o., Blatnica 1, Trzin, v času od
dneva sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo delničarjev mora biti pisno,
dostavljeno upravi družbe Equity d.o.o., Blatnica 1, Trzin in ostane shranjeno pri družbi
Equity d.o.o.
Delničarji morajo svoj prihod in udeležbo na skupščini potrditi v sprejemni pisarni
skupščine pol ure pred začetkom skupščine
s predložitvijo osebnega dokumenta oziroma
izpiskom iz sodnega registra in podpisom v
listi udeležencev. Po potrditvi udeležbe na
skupščini delničarji prevzamejo glasovalne
lističe, s katerimi bodo na skupščini lahko
glasovali.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
poslovodstvu družbe Equity d.o.o., Blatnica
1, Trzin.
Equity d.o.o. Kamnik
Marko Smole,
direktor družbe
Ob-31425/06
Uprava delniške družbe Kompas Celje, turistično podjetje d.d., Celje, Glavni
trg 1, na podlagi 295. člena ZGD in 38. člena statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 14. 12. 2006 ob 12. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – otvoritev skupščine, izvolitev
delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti,
2. točka – seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2005,
3. točka – podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu,
4. točka – uvedba kosovnih delnic,
5. točka – pooblastilo za spremembo statuta družbe.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: Za predsednika skupščine se
izvoli Darja Trivan Gril, za preštevalce glasov Karin Špiljak in Ksenija Pirnaver.
K 2. točki: Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila družbe za leto
2005.
K 3. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2005.
K 4. točki: Navadne imenske delnice
družbe z nominalnim zneskom 1.000 SIT
se zamenjajo za kosovne delnice in sicer
tako, da se ena navadna imenska delnica z
nominalnim zneskom 1.000 SIT zamenja za
eno navadno imensko kosovno delnico.
Osnovni kapital družbe je poslej razdeljen na 11.833 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
K 5. točki: Skupščina pooblašča nadzorni svet:
– da spremeni statut tako, da uskladi njegovo besedilo s sklepom skupščine o uvedbi kosovnih delnic;
– da v statutu navedeni znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot
ga bo opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo
evra ter

– da skladno z zgornjimi spremembami
sprejme novo prečiščeno besedilo statuta
družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje,
uprava
Ob-31429/06
Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika
skupščine Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem
36. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, 11. 12. 2006 ob 16.
uri v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje,
konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
b) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Potrditev Finančnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d. za leto 2007 in seznanitev s Poslovnim načrtom Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. za leto 2007.
Predloga sklepov:
1) Sprejme se Finančni načrt Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto 2007.
2) Skupščina se je seznanila s Poslovnim načrtom Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za
leto 2007.
3. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: navadne imenske nominalne delnice Kapitalske družbe, d.d. se nadomestijo z navadnimi imenskimi kosovnimi
delnicami, pri čemer se ena navadna imenska nominalna delnica z nominalno vrednostjo 100.000 SIT nadomesti z eno navadno
imensko kosovno delnico. Osnovni kapital
Kapitalske družbe, d.d. bo tako razdeljen na
730.450 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Nove delnice se izdajo v nematerializirani
obliki.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Predlogi sklepov:
1. Statut Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. se
spremeni in dopolni v 8. členu tako, da se
le-ta po novem glasi:
»V skladu z navedenim v 7. členu
tega statuta znaša osnovni kapital Kapitalske družbe, d.d. 73.045,000.000 SIT.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
730.450 navadnih imenskih kosovnih delnic.
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Vsaka kosovna delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delnice se izdajo v nematerializirani
obliki.
Republika Slovenija kot edini ustanovitelj Kapitalske družbe, d.d. prevzame vse
delnice.«
2. Skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. sprejema čistopis Statuta Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
3. Nadzorni svet Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d. se pooblasti, da ob uvedbi evra preračuna po tečaju zamenjave znesek osnovnega kapitala družbe v evre in sprejme čistopis
Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d.
5. Razno
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je s sklepom imenovala Vlada Republike
Slovenije.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je na
skupščini prisotnih najmanj ½ članov skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno
po pošti.
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-31569/06
Uprava družbe Strenia d.d. (do 31. 12.
2005 SCT Strojegradnja d.d.), Kavčičeva
66, Ljubljana, sklicuje
10. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek dne 11. decembra
2006 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Branka Remškar, za
preštevalki glasov pa Nada Seršen in Majda
Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 ter s poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in njegovim stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2005, ter s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: čisti dobiček na
dan 31. 12. 2005 v višini 221,507.417,67
SIT, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta
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2005, se uporabi na sledeč način:
– 5%
čistega
dobička
v
višini
11,075.370,88 SIT se nameni za oblikovanje zakonskih rezerv po četrtem odstavku
64. člena ZGD-1,
– preostanek čistega dobička v višini
210,432.046,79 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2005.
4. Nagrade nadzornemu svetu in upravi
za uspešno delo v letu 2005.
Predlog sklepa št. 4: nadzornemu svetu
in upravi se v breme poslovnih stroškov
izplača nagrada za uspešno delo v letu
2005 v skupni bruto višini 13,800.000 SIT
kot sledi:
– 4,800.000 SIT se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v
bruto višini 2,400.000 SIT, člana nadzornega sveta pa vsak po 1,200.000 SIT;
– 9,000.000 SIT se izplača kot nagrada
upravi.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe imenuje za
revizorja za poslovno leto 2006 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana,
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje 10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine svojo udeležbo pisno najavili na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto 2005 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo
za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med
9. in 12. uro.
Strenia d.d.
uprava družbe
Ob-31585/06
Na podlagi točke 7. c statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
12. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v petek, 15. decembra 2006 ob
16.30 na sedežu družbe na Bledu, Seliška
cesta 4b, z naslednjim dnevni redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2005 in poročilo nadzornega sveta o
letnem poročilu družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe za leto 2005
in poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2005.
3. Razporeditev čistega dobička in bilančnega dobička družbe iz poslovnega leta
2005.
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Predlog sklepa: iz čistega dobička v višini 24,311.118 SIT se pokrije nepokrita izguba iz preteklih let v višini 5,021.494,48 SIT,
v povečanje zakonskih rezerv se razporedi
1,215.555,87 SIT, 12,000.000 SIT bilančnega dobička se razdeli delničarjem za dividende, 6,074.067,65 SIT se ne razporedi in
se prenese v prihodnja leta.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uvedbi kosovnih delnic. Sedanjih 68.624
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
vsaka, se nadomesti z 68.624 kosovnimi
delnicami in v skladu s tem sprejme predlagane spremembe v statutu.
6. Pooblastilo nadzornemu svetu o uskladitvi statuta družbe glede zneskov osnovnega kapitala in preračunov zneskov iz SIT v
EUR.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih uskladi z
dnem uvedbe eura, preračuna v eure po
tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi
besedilo statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov
pooblaščenec ali zastopnik se mora pol ure
pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov o katerih bo skupščina odločala, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 8. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina na dvanajstem zasedanju ne doseže sklepčnosti, se bo skupščina
ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 15. 12.
2006, ob 17.30, v istih prostorih z istim dnevnim redom. Na njej se bo veljavno odločalo
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
uprava
Ob-31588/06
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Sava Trade, d.d., uprava sklicuje
14. sejo skupščine,
ki bo v petek dne 15. 12. 2006 ob 10. uri,
v poslovnih prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se predsednik skupščine Ledinek Zoran, preštevalka glasov Sonja Isailovič in v vlogi zapisnikarja notar Bojan Podgoršek.
2. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe ob prehodu na EUR ter
pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 2/1:
Skupščina delniške družbe sprejme
sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe Sava
Trade, d.d..
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217.537 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo posamezne delnice
10.000 SIT se nadomesti z 217.537 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami ter se
zato spremenijo naslednji členi statuta, ki se
po novem glasijo:
4.1 Osnovni kapital družbe znaša 2.175,370.000 SIT in je razdeljen na
217.537 prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic.
Navadne kosovne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
4.3 Prenos imenskih kosovnih delnic je
veljavno izvršen z vpisom prenosa v register
nematerializiranih vrednostnih papirjev, če
ni z zakonskim ali podzakonskim predpisom
drugače določeno.
6.5 Največ eno tretjino članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev,
imenujejo imetniki imenskih kosovnih delnic, za prenos katerih je potrebno dovoljenje
družbe.
Skupščina delničarjev družbe Sava Trade, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da
v skladu s sklepom o spremembah statuta
izdela čistopis statuta.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa spremembe statuta v sodni register.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 2/2: skupščina delničarjev družbe
Sava Trade, d.d. pooblašča nadzorni svet
družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v četrtem členu zapisanega osnovnega kapitala, ki znaša
2.175.370.000,00 SIT v EUR, po uradnem tečaju zamenjave in nato spremeni 4. člen Statuta delniške družbe Sava Trade, d.d. tako,
da zapiše osnovni kapital družbe v EUR.
3. Sprememba Statuta delniške družbe
zaradi uskladitve s spremembami Zakona
o gospodarskih družbah in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delniške družbe sprejme
sklep o spremembah posameznih določil
statuta družbe zaradi uskladitev z Zakonom
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/06)
ter se zato spremenijo naslednji členi statuta, ki se po novem glasijo:
4.9 Skupščina lahko sklene, da se
osnovni kapital poveča s preoblikovanjem
drugih postavk kapitala v osnovni kapital
družbe, vse v skladu z 358 in 359. členom
ZGD. Skupščina lahko o povečanju osnovnega kapitala odloča šele po tem, ko je bilo
sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno
leto, ki se je končalo pred odločanjem o
povečanju osnovnega kapitala. Sklep o povečanju osnovnega kapitala mora temeljiti
na bilanci stanja iz drugega odstavka 359.
člena ZGD.
6.1 Nadzorni svet šteje 3 člane. Dva člana nadzornega sveta, ki zastopajo interese
delničarjev, voli skupščina. Tretjega člana
– predstavnika delavcev pa izvoli svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe.
Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo
enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.
6.2 Član nadzornega sveta ne more biti:
član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe, prokurist ali pooblaščenec te družbe, član uprave druge kapitalske
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družbe, v katere nadzornem svetu je član
uprave te družbe, oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh
družbah, ali oseba, ki ne izpolnjuje pogojev,
ki jih določa statut.
6.3 En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev in ga izvoli svet delavcev v
skladu s svojim poslovnikom.
6.16 Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo
bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino in
se ravnati v skladu z 282. členom ZGD.
7.11 Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe ZGD.
8.2. (prvi odstavek ostane nespremenjen)
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno
letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava.
Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve
sestaviti pisno poročilo za skupščino in se
ravnati v skladu z 282. členom ZGD. Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje
poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava
nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega
meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem
roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni
svet letnega poročila ni potrdil.
(tretji in četrti odstavek ostaneta nespremenjena)
8.3 Uprava in nadzorni svet lahko pri
sprejemu letnega poročila iz zneska čistega
dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene iz prvega odstavka 230. člena ZGD, oblikujeta druge rezerve iz dobička,
vendar za ta namen ne smeta uporabiti več
kot polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz prvega
odstavka 230. člena ZGD.
Uprava in nadzorni svet sta pooblaščena,
da smeta za namen iz prejšnjega odstavka
uporabiti tudi delež, ki je večji od polovice
zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz prvega odstavka
230. člena ZGD. Uprava je pooblaščena, da
izplačuje dividende tudi med letom (vmesne
dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni
svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje
od polovice vrednosti predvidenega dobička
po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.
Skupščina delničarjev družbe Sava Trade, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da
v skladu s sklepom o spremembah statuta
izdela čistopis statuta.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa spremembe statuta v sodni register.
4. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Skupščina se seznani z odstopnimi
izjavami članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital: Janez Bohorič, Miha Dolinar, Mojca Globočnik, Vincenc Perčič, ki
odstopajo s 31. 12. 2006.
4.2. Skupščina izvoli za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital:
– Zoran Ledinek,
– Mitja Selan
s štiriletnim mandatom, ki traja od 1. 1.
2007.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo na sedežu družbe v času od

14. 11. 2006 do vključno 15. 12. 2006 vsak
delovnik od 10. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarja k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v Poslovnem servisu na
sedežu delniške družbe v Ljubljani, Cesta
v Mestni log 90, bodo objavljeni v skladu z
zakonom.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničuje delničar, njegov zastopnik ali pooblaščenec, ki do vključno 12. 12. 2006 pisno prijavi svojo udeležbo
v Poslovnem servisu na sedežu družbe v
Ljubljani, Cesta v Mestni log 90. Pooblastilo
mora biti pisno.
Sava Trade, d.d.
direktorica družbe mag. Antonija Pirc

Sklepi skupščin
Ob-31589/06
Uprava družbe KRUH-PECIVO pro
izvodnja, trgovina in storitve d.d., Ulica Jožice Flander 2, 2000 Maribor, obvešča delničarje družbe KRUH-PECIVO proizvodnja,
trgovina in storitve d.d., da sta bila dne 8. 11.
2006 na skupščini družbe sprejeta sklepa v
naslednji vsebini:
»Sklepa št. 2.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe ŽITO prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, ki je
imetnik 639.601 delnic družbe KRUH-PECIVO d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
kar predstavlja 97,79% osnovnega kapitala
družbe sklenila, da se 14.439 delnic preostalih manjšinskih delničarjev prenese na
glavnega delničarja družbo ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana za plačilo denarne odpravnine, ki
jo bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za prenesene delnice skladno s tem sklepom je
določena skladno z določili 385. člena ZGD
in znaša 1.096 SIT za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejš
njega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in upoštevajoč število
delnic, ki posameznemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine družbe KRUH-PECIVO d.d., Ul. Jožice
Flander 2, 2000 Maribor upravi družbe skladno z določili 2. odstavka 385. člena ZGD-1
predložil izjavo banke NOVA KBM d.d. s
katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da
bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu
delnic v register, manjšinskim delničarjem
plačal odpravnino za pridobljene delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne
odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne odpravnine sta priložena gradivu za sklic skupščine
in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Sklepa št. 2.2: skupščina pooblašča
upravo družbe, da v skladu z določili 387.
člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti
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za prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja.«
Zoper sklepa ni bila napovedana izpodbojna tožba.
KRUH-PECIVO d.d.
predsednica uprave
Terezija Hlade
članica uprave
Irena Kurent

Zavarovanja
SV 370/2006
Ob-31567/06
V zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove Kreditne banke Maribor
d.d., matična številka 5860580, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja št.
4, zoper dolžnika Alojza Pigaca, EMŠO
1305939500226, stanujočega v Sevnici,
Cesta na grad št. 23, sta bila na podlagi
izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Vidica iz Sevnice, opr. št. SV 370/2006
z dne 19. 10. 2006, dolžnikovo stanovanje št. 1, etaža P v stanovanjski stavbi na
naslovu Cesta na grad št. 23 v Sevnici, ki
stoji na parceli št. 125/3, k.o. Sevnica, ter
pripadajoči dolžnikov solastninski delež na
vseh skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d. za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 3,250.000 SIT s pripadki.
SV 1062/06
Ob-31568/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1062/06; DK-129/06
z dne 27. 10. 2006, je bila nepremičnina –
garažni boks št. 190 v 1. kleti garažne hiše
na Vojkovi ulici v območju BS 3/2 Rapova
jama v izmeri 12,50 m2, ki je last dolžnika in
zastavitelja Dolenc Draga, rojenega 14. 11.
1947, stanujočega Ljubljana, Vojkova cesta
48, na podlagi prodajne pogodbe št. BS
3/2-G-296/92 z dne 30. 9. 1992 in pogodbe z dne 9. 10. 2006, sklenjenih med njim
kot kupcem ter SCT stanovanjski inženiring d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Papež Francelj Jožice, rojene 1. 8. 1970,
stanujoče Plešivica 4, Notranje Gorice, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 5.200
EUR s pripadki, napram dolžniku Dolenc
Dragu, rojenemu 14. 11. 1947, stanujočemu Ljubljana, Vojkova cesta 48.
SV 845/06
Ob-31570/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-845/06 z dne 5. 10. 2006,
so bili poslovni prostori v poslovno stanovanjskem objektu Šaleška 18 v Velenju,
stoječem na parceli št. 2522, vpisani v z.k.
vložek št. 2751 k.o. Velenje:
– v pritličju in kletni etaži v skupni izmeri
124,80 m2, last Terglav Irene, roj. 23. 12.
1960, Polzela 176, 3313 Polzela, EMŠO
2312960505181, do celote,
– v izmeri 36,31 m2, s pripadajočimi pomožnimi kletnimi prostori, last Terglav Irene,
roj. 23. 12. 1960, Polzela 176, 3313 Polzela,
EMŠO 2312960505181, do celote, in
– v izmeri 68,20 m2, last Nitka, Terglav
Irena s.p., Šaleška 16, 3320 Velenje,, do
celote, zastavljeno v korist Banke Celje
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d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št.
5026121, zaradi zavarovanja denarnih terjatev v znesku 25,000.000 SIT in 21,000.000
SIT, s pripadki.
SV 782/2006
Ob-31571/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone z dne 2. 11. 2006, opr. št.
SV 782/2006, je stanovanje v šesti etaži
stanovanjske hiše Simoničev breg 4, Gornja Radgona, ki je vpisano pri vložni številki
881/18 katastrska občina Gornja Radgona,
identifikacijska številka dela stavbe 17.E,
stanovanje v skupni izmeri 68,84 m2 ter
solastniški delež na skupnih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika Marka Borec, do celote, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe,
sklenjenega dne 25. 10. 2006, opr. št. SV
767/2006, notarke Danice Hojs iz Gornje
Radgone in notarskega zapisa zemljiško
knjižnega dovolila z dne 25. 10. 2006, opr.
št. SV 768/2006, notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone, v zavarovanje denarne
terjatve v znesku 95.500 CHF v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan črpanja kredita,
znižanega za enkratno nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka v višini 35.000
SIT, obrestna mera je seštevek veljavnega
12 mesečnega Libor-ja in obrestne marže v
višini 1,95% p.a., kar znaša na dan 19. 10.
2006 skupaj 4,07% p.a, efektivna obrestna
mera za najeti kredit po tej pogodbi znaša
4,15% p.a., kreditojemalec bo vrnil kredit
skupaj z obrestmi v 360 mesečnih anuitetah v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, banka določi mesečno anuiteto na podlagi črpanega zneska kredita, pripisanih obresti
za čas črpanja kredita, odplačilne dobe in
obrestne mere. Predviden znesek mesečne anuitete znaša na dan priprave pogodbe
464 CHF. Anuitete zapadejo v odplačilo
vsak zadnji dan v mesecu. Prva mesečna
anuiteta zapade v plačilo dne 30. 11. 2006,
zadnja pa 31. 10. 2036, zastavljeno z vsemi stroški in pripadki kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma
o zavarovanju kredita.
SV 838/06
Ob-31572/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 838/06 z dne 3. 11.
2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri 60,28 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Bistriška cesta 73,
Poljčane, ki je do celote last Živka Galiča,
stanujočega Bistriška cesta 73, Polčane, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
498/91, sklenjene dne 20. 11. 1991, med
prodajalcem EMI, p.o. Poljčane in kupcem
Živkom Galičem, stan. Bistriška cesta 73,
Poljčane, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Lieboch-Stainz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Grazer strasse 7,
8510 Stainz, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Živka
Galiča in Mojce Soršak, oba stanujoča Bistriška cesta 73, Poljčane, v višini 15.000
EUR s pripadki.
SV 783/06
Ob-31573/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-
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Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 783/06 z dne
30. 10. 2006, je bila nepremičnina, poslovni
prostor v pritličju objekta Cesta zmage 39,
Zagorje, v skupni izmeri 47,05 m2, skupaj
s pripadajočim zemljiščem in z idealnim
solastniškim deležem na skupnih delih,
prostorih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču na parc. št. 1370/2 in parc. št.
1371, kar vse je vpisano pri vl. št. 1252 k.o.
Zagorje-mesto, last zastaviteljice Slaščičarne Saška, Tahirovič in Tahirovič d.n.o.,
Cesta zmage 39, Zagorje, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
4. 10. 2006, z družbo Spekter d.o.o. Trbovlje, kot prodajalcem in Slaščičarno Saška, Tahirovič in Tahirovič d.n.o., kot kupcem, zastavljene v korist upnice Volksbank
Kärnten Süd, reg.Gen.m.b.H., Hauptplatz
6, Borovlje, Avstrija, identifikacijska številka
1900625, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 71.000 EUR z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 852/06
Ob-31574/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 852/06, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju, v izmeri 20,08 m2, stanovanjske hiše na naslovu Alpska c. 76, Lesce, z oznako stavbe 402. ES-stanovanjska
stavba, ki stoji na parc. št. 509/3, vpisane
pri vl. št. 1665 k.o. Hraše, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Radovljici, katerega
lastnik je zastavitelj Osterc Franc, stanujoč
Alpska c. 76, Lesce, skupaj s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v korist Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, s sedežem
Št. Jakob v Rožu 14, A-9184 Avstrija, enotna identifikacijska številka 1870769, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp.
SV 1435/2006
Ob-31575/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 1435/2006 z dne
30. 10. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje št. 7, v I. nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Ul. bratov Greifov 34,
2000 Maribor, z identifikacijsko številko v
skladu z obvestilom GURS OGU Maribor
0681-00975-023, v skupni izmeri 36,96 m2,
vse ležeče na parc. št. 1170/1, k.o. Pobrežje, v izključni lasti osebe z imenom: Požgan
Iztok, EMŠO 2806968500270, stanujoč na
naslovu Šarhova ulica 67, 2000 Maribor,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe št.
23/93 z dne 1. 3. 1993, ki je bila sklenjena
med Javnim zavodom Mariborske lekarne
Maribor – kot prodajalcem in Požgan Francem – kot kupcem in sklepa o dedovanju z
dne 3. 11. 2005, opr. št. ID 477/2005, katerega je izdalo Okrajno sodišče v Mariboru
in kateri je postal pravnomočen dne 7. 11.
2005, zastavljena v korist banke – upnice
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s
sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141
Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,25%, s
trenutno skupno letno efektivno obrestno
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mero v višini 6,86% in 5% letnimi zamudnimi
obrestmi, z možnostjo določitve predčasne
zapadlosti kredita oziroma enostranskega
razdora pogodbe s strani kreditodajalca v
primerih posebej opredeljenih v pogodbi za
obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo
prvega obroka kredita na dan 20. 11. 2006
in zapadlostjo zadnjega obroka kredita na
dan 20. 10. 2026.
SV 1783/06
Ob-31576/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1783/06 z dne 6. 11.
2006, je dvosobno stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše, v skupni izmeri 44,75 m2, s pripadajočo kuhinjo, dvema
sobama, kopalnico, skupnim WC, kletjo in
drvarnice v ločenem objektu ob stanovanjski hiši, na naslovu Koroška 56, Tržič, z
ident. št. 47.ES, ki stoji na parc. št. 446/2,
446/3 in 446/4, vse k.o. Tržič, ki so vpisane
v vl. št. 1005 k.o. Tržič, last zastaviteljice
Maje Stojanov, Koroška cesta 56, Tržič, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
29. 11. 2000, s prodajalcem Janom Joličem, Koroška cesta 56, Tržič, zastavljeno v
korist upnice Volksbank Kärnten süd, Reg.
Gen. m.b.H., Hauptplatz 6, 9170 Ferlach,
Karnten, Avstrija, identifikacijska številka
1900625, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 25.000 EUR, z obrestno mero v
višini 7,75% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 20. 11. 2016.
SV 816/06
Ob-31577/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 816/06 z dne 3. 11. 2006,
je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Slovenski Javornik, Cesta v Rovte
7, stoječe na parc. št. 1939 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 58,25 m2, last zastaviteljice
Emine Omić, Cesta v Rovte 7, Slovenski Javornik, Jesenice, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 29. 3. 1996, sklenjene
s prodajalcem Osmanom Krehmićem, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank
Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33
A, Ludmannsdorf/Bilčovs, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR s pripadki.
SV 829/06
Ob-31578/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 829/06 z dne 6. 11. 2006,
je stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica
Staneta Bokala 19, stoječe na parc. št. 187/1
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 50,81 m2, last
zastaviteljev Zorana Stankovića, Cesta revolucije 2 A, Jesenice in Monike Majcenović, Ulica Viktorja Kejžarja 37 A, Jesenice
– vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 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 75.790 CHF s pripadki.
SV 1165/06
Ob-31579/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1165/06 z dne 6. 11.
2006, je bil zastavljen poslovni prostor z
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oznako L5 v izmeri 46,54 m2, ki se nahaja v
pritličju objekta C na naslovu Poklukarjeva
25, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1253/10,
k.o. Vič, vl. št. 3433, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani. Nepremičnina je
last zastaviteljev Agea, pojektiranje, svetovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ulica 15. maja 21, do
3/5 in Slavka Pečnika, Polhov Gradec 39,
Polhov Gradec, do 2/5, na podlagi pogodbe
o prodaji nepremičnine št. 49/06 z dne 25. 9.
2006. Nepremičnina je zastavljena v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pripadki.
SV 840/06
Ob-31584/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 840/06 z dne 7. 11.
2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje v izmeri 50,47 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v II. nadstropju
večstanovanjske hiše v Radljah ob Dravi,
Koroška cesta 59, k.o. Radlje, ki je last Jožeta Tjukajeva in Danice Petučnik, oba stanujoča Koroška cesta 59, Radlje ob Dravi,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 11. 1993, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, id. št. 1870572, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Jožeta Tjukajeva in Danice Petučnik, oba stanujoča
Koroška cesta 59, Radlje ob Dravi, v višini
31.300 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 1459/06
Ob-31587/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1459/06 z dne 7. 11.
2006, je bila nepremičnina – štirisobno stanovanje št. 18, v III. nadstropju, v skupni
izmeri 88,80 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Ulica Staneta Severja 8 v Mariboru,
vse stoječe na parc. št. 1620, k.o. Spodnje
Radvanje, pridobljena na podlagi prodajne
pogodbe z dne 22. 1. 1999, št. 464/98, ki
jo je Lukić Majda, EMŠO 0908950505410,
stanujoča na naslovu Ulica Staneta Severja 8, 2000 Maribor, sklenila s prodajalcem Republiko Slovenijo – Ministrstvom za
obrambo, Ljubljana, na podlagi določil Stanovanjskega zakona, zastavljena v korist
banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za
zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve v višini v višini 40.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,25%,
s trenutno skupno letno efektivno obrestno
mero v višini 6,78% in 5% letnimi zamudnimi
obrestmi, z možnostjo določitve predčasne
zapadlosti kredita oziroma enostranskega
razdora pogodbe s strani kreditodajalke v
primerih posebej opredeljenih v pogodbi za
obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo
prvega obroka kredita na dan 20. 11. 2006
in zapadlostjo zadnjega obroka kredita na
dan 20. 5. 2026.
SV 795/2006
Ob-31616/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju

denarne terjatve notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone, z dne 7. 11. 2006, opr.
št. SV 795/2006, je stanovanje številko 23
v stanovanjski hiši, stoječi na parcelni številki 369/2 vl. št. 495 k.o. Gornja Radgona,
Trg svobode 11, Gornja Radgona, v skupni izmeri 29 m2, last zastaviteljice Pavle
Košnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1991,
sklenjeno med Avtoradgona – Holding,
Gornja Radgona, d.o.o. kot prodajalcem
in Košnik Pavlo, Trg svobode 11, Gornja
Radgona, kot kupcem, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000
EUR, obrestna mera Euribor (za posle z
ročnostjo en mesec) + 1,9 odstotnih točk,
ki je spremenljiva, efektivna obrestna mera
znaša na dan odobritve kredita 6,15%, z
rokom vračila v 36 mesecev v petintridesetih obrokih po 1.390 EUR in enem obroku
po 1.350 EUR, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega v mesecu, prvi obrok zapade v plačilo 31. 12. 2006 in zadnji obrok
zapade 30. 11. 2009, zastavljeno z vsemi
stroški in pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o
zavarovanju kredita.
SV 818/06
Ob-31670/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 818/06 z dne 7. 11. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 98 v skupni izmeri
66,91 m2, v enajstem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta revolucije
1 B, Jesenice, 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, last zastaviteljev, in sicer Dragana Tomića, Zgornje Jezersko, Spodnje Jezersko
2, do 2/5 in Vesne Šučur, Jesenice, Cesta
revolucije 1 B, do 3/5, vse v korist Banke
Sparkasse d.d., matična številka 2211254,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v
zavarovanje denarne terjatve 51.000 EUR
s pripadki.
SV 824/06
Ob-31671/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 824/06 z dne 7. 11. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 12, v skupni izmeri
76,54 m2, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Talcev 8 A, Koroška
Bela, Jesenice, stoječe na parc. št. 309/3,
k.o. Koroška Bela, last zastavitelja Rasima
Pašića, stanujočega na Koroški Beli, Cesta
Talcev 8 A, Jesenice, vse v korist Banke
Sparkasse d.d., matična številka 2211254,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v
zavarovanje denarne terjatve 32.100 EUR
s pripadki.
SV 840/06
Ob-31673/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 840/06 z dne 8. 11.
2006, je stanovanje št. 11, ki se nahaja v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 73, stoječe na
parc. št. 512/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
98,57 m2, last zastavitelja Samirja Brdarja,
Cesta revolucije 1 B, Jesenice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 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
66.400 CHF s pripadki.
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Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 19/2006
Os-31286/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 19/2006 sklep z
dne 11. 10. 2006:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Moda, trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o., Prešernova 7, Celje in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 11. 10. 2006.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
pet razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih upnikov po
60/2 členu ZPPSL in po drugi točki prvega
odstavka 47. člena ZPPSL, katerega položaj
se tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni.
Razred B: Terjatve zaposlenih po 60/2
členu ZPPSL na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka, in se obravnavajo kot
stroški postopka (prednostni upniki po 160/2
členu ZPPSL).
Razred C: Vsem ostalim navadnim upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera
v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave, če je ta pravnomočno potrjena, do
poplačila znaša 1%.
Razred D: Razred terjatev iz naslova zamudnih obresti od neplačanih davkov in prispevkov po tretjem odstavku 16. člena ZFPP
za katere dolžnik predlaga odpust obveznosti.
Razred E: Razred terjatev upnikov iz naslova spornih terjatev, nad katerimi teče pravda pod P 317/2005, ter Pg 2/2006-1 in za
kateri dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev,
od v pravdi ugotovljenega zneska, v roku
enega leta od pravnomočno potrjene pravde.
Obrestna mera v obdobju od pravnomočno
ugotovljene pravde, do poplačila znaša 1%.
Razred F: Terjatve upnika po začetku postopka prisilne poravnave, ki se konvertirajo
v lastniški delež, v skladu s 43/5 členom
ZPPSL pod odložnim pogojem, da bo prisilna
poravnava pravnomočno potrjena.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov po
potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. člena II.
odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek
tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če
se naknadno ugotovijo.
7. Ta sklep se vroči dolžniku in nabije na
oglasno desko sodišča, po pravnomočnosti
pa se v izvlečku objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 11. 10. 2006 je postal pravnomočen dne
26. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2006
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St 84/2006
Os-31305/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Obrtna zadruga »Obrt – oprema«
z.o.o. Ljubljana, Na Trati 11 – v stečaju za
dne 18. 12. 2006 ob 13.45 v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2006
St 44/2006
Os-31306/06
1. Z dnem 30. 10. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Amalija Vereš s.p.,
Cvetličarstvo – vrtnarstvo – družina Alfa
in omega – vstani in hodi, Ribiška ulica
2, Bakovci, matična številka: 5498758000,
davčna številka: 47445912.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100446.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 22. 1. 2007 ob 9.15 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 30. 10. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 2006
St 41/2006
Os-31307/06
1. Z dnem 30. 10. 2006 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Krizmanič
Slavko s.p., Predelava plastičnih mas in
umetnih smol, Ledavsko naselje 22, Murska Sobota, matična številka: 5338949000,
davčna številka: 13312103.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
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predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100416.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 22. 1. 2007 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 30. 10. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 2006
St 90/2006
Os-31308/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 90/2006 dne 27. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom PMD
Golob, trgovina, storitve v lesarstvu in
gradbeništvu d.o.o., Zgornja Velka 94b,
Zgornja Velka.
Davčna številka: 73507024, matična številka: 5597013.
Odslej firma glasi PMD Golob, trgovina,
storitve v lesarstvu in gradbeništvu d.o.o. – v
stečaju, Zgornja Velka 94b, Zgornja Velka.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Sonja Krajnčič, Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica.
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 in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun: za
pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 2. 2007 ob 9.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2006
St 87/2006
Os-31309/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 87/2006 dne 27. 10. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Bar Kmetič & Co., podjetje za trgovino, gostinstvo
in storitve d.n.o., Grajski trg 13, Rače.
Davčna številka: 10052186, matična številka: 1301071.
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Odslej firma glasi Bar Kmetič & Co., podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.n.o.
– v stečaju, Grajski trg 13, Rače.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Sonja Krajnčič, Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica.
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 in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun: za
pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 2. 2007 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2006
St 36/2004
Os-31380/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2004 z dne 26. 10. 2006 zaključilo
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Trgovina Alina Arauš Marija s.p. v stečaju, Bukovska vas 15, Šentjanž pri Dravogradu.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Trgovina Alina Arauš Marija s.p. v
stečaju, Bukovska vas 15, Šentjanž pri Dravogradu izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov v Poslovnem registru Slovenije pri
Agenciji za javnopravne evidence in storitve
(AJPES).
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 10. 2006
St 95/2006
Os-31381/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 95/2006 dne 27. 10. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom CTN-Ricardo Borra, družba za računalniško oblikovanje, trgovino, proizvodnjo in storitve
d.o.o., Radvanjska cesta 114, Maribor.
Davčna številka: 79367623, matična številka: 1121707.
Odslej firma glasi CTN-Ricardo Borra,
družba za računalniško oblikovanje, trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o. – v stečaju,
Radvanjska cesta 114, Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Sonja Krajnčič, Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica.
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 in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun: za
pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
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fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 2. 2007 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2006
St 86/2006
Os-31383/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 86/2006 dne 27. 10. 2006 začelo likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom Novec, Bezjak in ostali, družba za
poslovno svetovanje in storitve d.n.o.,
Betnavska cesta 38, Maribor.
Odslej firma glasi Novec, Bezjak in ostali,
družba za poslovno svetovanje in storitve
d.n.o. – v likvidaciji, Betnavska cesta 38,
Maribor.
II. Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje Sonja Krajnčič, Ljubljanska cesta 38,
Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun: za
pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 2. 2007 ob 10.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 10.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2006
St 103/2005
Os-31386/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom POM gradbeno podjetje d.o.o. – v
stečaju, Ljubljana, Poljanska 17, za dne
11. 12. 2006 ob 12.45 v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2006
St 144/2005
Os-31387/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Lunatic
d.o.o., Ilirska 15, Ljubljana za dne 11. 12.
2006 ob 13. uri v razpravni dvorani št. V,
Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med

uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2006
St 126/2005
Os-31388/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Zlato zrno d.o.o. Lož – v stečaju
za dne 22. 1. 2007 ob 10.30 v razpravni
dvorani št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2006
St 70/2000
Os-31408/06
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad
dolžnikom Škocjan gostinstvo d.o.o. – v
stečaju, Cerknica, Partizanska cesta 1
za dne 18. 12. 2006 ob 13. uri in narok za
obravnavanje osnutka glavne razdelitve za
dne 18. 12. 2006 ob 13.05 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. I/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 3. 11. 2006

Izvršbe
In 2006/00005
Os-28937/06
Z rubežnim zapisnikom z dne 5. 10.
2006, v izvršilni zadevi In 2006/00005, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je bil
opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 10, v II. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Prežihova ulica 15, v Brežicah,
ki leži na parc. št. 38/10, št. z.k. vložka 277,
k.o. Brežice, v izmeri 66,46 m2, stavba ID
156, z vsemi pripadajočimi prostori.
Okrajno sodišče je dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v Zemljiško
knjigo, v korist upnika Komunalnega podjetja d.d., Brežice.
In 2005/00173
Os-29919/06
Z rubežnim zapisnikom z dne 13. 10.
2006, v izvršilni zadevi In 2005/00173, ki
ga je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je
bil opravljen rubež nepremičnin, to je treh
stanovanj, in sicer:
– stanovanje št. 8, v III. nadstropju v izmeri 65,70 m2, s kletjo v izmeri 3,35 m2,
– stanovanje št. 9, v IV. nadstropju v izmeri 61,35 m2, s kletjo v izmeri 4,9 m2,
– stanovanje št. 10, v IV. nadstropju v
izmeri 61,35 m2, s kletjo v izmeri 4,9 m2,
vse na naslovu Opekarska ulica 10, Brežice. Stanovanja so v stanovanjskem bloku,
ki leži na parc. št. 320, k.o. Zakot.
Okrajno sodišče v Brežicah je dovolilo
opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana
v Zemljiško knjigo v korist upnika Komunalnega podjetja d.d., Brežice.
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In 192/04
Os-30008/06
Na podlagi sklepa opr. št. In 192/04 z
dne 22. 10. 2004, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 19
v 6. nadstropju, na naslovu Log 3, Hrastnik,
v lasti dolžnice Irene Trošt, Log 3, Hrastnik,
zarubljeno v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Trg Franca Fakina 6, Trbovlje,
zaradi izterjave 750.656 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 10. 2006
In 06/00097
Os-30381/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 21. 4. 2006, opr. št.
In 2006/00097, je bil v korist upnika Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.,
Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, ki ga zastopa Stanislava Gerželj, odvetnica v Žalcu,
proti dolžnici Diklič Ignaciji, Čopova 2, Žalec,
dne 27. 9. 2006 opravljen rubež dolžnici lastne 1/2 celote nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja
stanovanje št. 6, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Čopova 2, Žalec,
v izmeri 65,80 m2 in stanovanju pripadajočih
skupnih delih in napravah.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 16. 10. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 30774/2004
Os-31654/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Špele
Zupančič, Koseskega ul. 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 1.E, vpisano v podvložek
številka 5655/2, v katastrski občini Trnovsko
predmestje, pod opr. št. Dn 30774/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. S-2-175/65 z dne 6. 12. 1965,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana Vič Rudnik, po
Zavodu za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo Vič, ki ga zastopa direktor Trošt
Slavko, dipl. ing. in kupovalko Lazar Marijo,
Ljubljana, Martina Krpana 17/33, za stanovanje št. 1, v pritličju objekta Koseskega ul.
1, 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 7. 11. 2006
Dn 4175/2006
Os-29340/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Vuge, Aškerčeva ul. 11, Maribor, ki ga
zastopa notarka Breda Horvat iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 1, vpisanem v z.k. podvložek
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št. 2167/1, k.o. Tabor, dne 3. 7. 2006, pod
opr. št. Dn 4175/2006 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0125-11/91
z dne 15. 11. 1991, o prodaji enosobnega stanovanja št. 1, v pritličju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Frankolovska 2, k.o. Tabor, sklenjene med TAM Maribor, družba
za upravljanje in financiranje podjetij d.d.,
Ptujska c. 184, Maribor, kot prodajalcem
ter Olgo Vuga, Frankolovska 2, Maribor in
Milanom Vugo, Aškerčeva 11, Maribor, kot
kupcema in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupcev za
to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 90/2006
Os-30011/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Režek Janeza, Privoz
20, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec
Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti toženi
stranki neznanim in neznano kje živečim dedičem pok. Martina Slobodnika iz ZDA, prej
Bojanja vas 25, zaradi ugotovitve lastninske
pravice na podlagi priposestvovanja, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 26. 9. 2006, postavlja začasnega zastopnika neznanim in
neznano kje živečim dedičem pok. Martina
Slobodnika iz ZDA, prej Bojanja vas 25.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče dediče pok. Martina Slobodnika iz
ZDA, prej Bojanja vas 25, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 9. 2006
P 129/2006
Os-30079/06
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke: Radovič Janko,
Preloka 9, Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in kdaj
umrlima Pavlakovič Juretu in Pavlakovič
Peru, oba z zadnjim bivališčem Gerduni 2,
Vinica, zaradi priznanja lastninske pravice
in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 9. 10. 2006
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po neznano
kje in kdaj umrlima Pavlakovič Juretu in
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Pavlakovič Peru, oba z zadnjim bivališčem
Gerduni 2, Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Anton Zajc, Ulica 21. oktobra
19a, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlima Pavlakovič Juretu in Pavlakovič Peru,
oba z zadnjim bivališčem Gerduni 2, Vinica,
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 10. 2006
I P 576/2006
Os-27747/06
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Alenki Kuzmič, v pravdni zadevi
tožeče stranke Mire Eremić, stan. Falska
cesta 23, Ruše, ki jo zastopa Brigita Marčič
odvetnica iz Ruš, zoper toženo stranko Miloša Eremića, neznanega prebivališča, zaradi
razveze zakonske zveze, na podlagi določil
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Andrej Kirbiš, Cankarjeva
ul. 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2006
P 169/2006
Os-27752/06
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Vesni Štih, v pravdni zadevi
tožeče stranke Sonje Miklavčič, Prvomajska 48, Nova Gorica, zoper toženo stranko
Marjana Miklavčiča, Prvomajska 48, Nova
Gorica, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve ml.
otroka, plačevanja preživnine in določitve
stikov, sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Marjanu Miklavčiču, Prvomajska 48, Nova Gorica, sedaj neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Majo Krašovec Orel iz Nove Gorice, Bevkov
trg 6, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P 169/2006, vse dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 9. 2006
P 153/2003
Os-30013/06
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni
sodnici Mojci Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke Butoln Petra, Bohoričeva 30,
Ljubljana in Brunner Thee, Bumbište 21,  
52100 Banjole-Pula, Hrvaška, ki jo zastopa
odvetnica Manja Krainer iz Radovljice, proti
toženim strankam 1. Hvastija Dikavčič Erni,
Deteljica 3, Tržič in 2. Zupan Alenki, Cesta
1. maja 61, Kranj, ki ju zastopa odvetnik
Zdravko Rus iz Radovljice, 3. Hvastija Vinku
ml., Marine Super Intendent AM Ociidente
Ruarainha Ginga 250/252 R/C, Luanda, Republika Angola, 4. Škodlar Zdenki, Omahnova 3, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Primož Bajželj iz Radovljice, 5. Ravnikar

Stran

8780 /

Št.

114-115 / 10. 11. 2006

Barbari, Cesta bratov Stražišar 3, Jesenice
in 6. Zupan Ambrožič Ireni, Rožna 3, Bled,
zaradi vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
s sklepom opr. št. P 153/2003 z dne 11. 10.
2006, tretjetožencu Hvastija Vinku ml., postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Matjaža Černeta, Kranjska cesta 4,
Radovljica.
Začasni zastopnik bo tretjetoženo stranko Hvastija Vinka ml. zastopal v tem postopku ves čas, dokler ne bo tretjetoženec sam
nastopil pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo Radovljica ne bo sporočil sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 10. 2006
P 107/06
Os-29163/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Pavla Husuja, Pod
Taborom 7, 6210 Sežana, ki ga zastopa
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper
toženi stranki 1. Josipa Škrinjarja in 2. Ano
Škrinjar, oba Sežana 96/102, 6210 Sežana,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem
(pcto 1,500.000 SIT), po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 1. toženi stranki Josipu Škrinjarju
in 2. toženi stranki Ani Škrinjar, oba Sežana 96/102, 6210 Sežana, sedaj neznanega
bivališča, postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, Partizanska cesta 63, ki bo toženca v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
toženca ali njun pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jima
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 10. 2006
P 102/06
Os-30385/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Antice Vrčon, Hruševica 38, 6222 Štanjel, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko Antona Rudeža, neznanega
bivališča v Južni Ameriki, zaradi izstavitve
zemljiškoknjižne listine, zaradi pridobitve
lastninske pravice s priposestvovanjem, po
predlogu tožeče stranke za postavitev začasne zastopnice toženi stranki, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki Antonu Rudežu, neznanega bivališča v Južni
Ameriki, postavilo začasno zastopnico, in
sicer odvetnico Anito Hiti iz Sežane, Kraška cesta 6, ki bo toženo stranko Antona
Rudeža v tem postopku zastopala vse do
takrat, dokler tožena stranka Anton Rudež
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 10. 2006
P 51/2006
Os-29597/06
Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici Maji Primožič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Ludvika Kozlevčarja, Veliki Gaber
61, Veliki Gaber, ki ga zastopa Alojz Bandelj,
odvetnik v Trebnjem, zoper toženo stranko
Golf Jožefa, neznanega bivališča v Ameriki,
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zaradi ugotovitve lastninske pravice, pcto
350.000 SIT, dne 29. 8. 2006, sklenilo:
toženi stranki Jožefu Golfu, neznanega
bivališča v Ameriki, se postavi začasni zastopnik Jurij Gros, odvetnik v Trebnjem.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 29. 8. 2006

Oklici dedičem
D 40/2005
Os-30899/06
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Delač Antonu,
sinu Petra, roj. 25. 1. 1898, državljanu bivše
SFRJ, nazadnje stanujočem v Zapužah pri
Kostelu 7, umrlem 20. 10. 1967 v Ljubljani,
in sicer le glede njegovega solastninskega deleža na zemljišču Agrarne skupnosti
Zapuže.
Eden izmed dedičev pokojnih dedičev
je tudi Šprajcar Kazimir, ki pa živi na sodišču neznanem naslovu. Zato se s tem
oklicem poziva Šprajcar Kazimira, da se v
roku enega leta od objave tega oklica, oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na
spletni strani tukajšnjega sodišča zglasi in
uveljavlja pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 10. 2006
D 368/2005
Os-27618/06
V zapuščinskem postopku po dne 19. 11.
2000 umrli Štabi Olgi, roj. 8. 11. 1949, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Radovljici, Cankarjeva
ul. 16, pozivamo dediče drugega denega
reda, da se v roku enega leta od objave
oklica priglasijo kot dediči v zapuščinskem
postopku.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 9. 2006
D 345/05
Os-28211/06
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 13. 4. 1971 umrlem Janezu
Medja, roj. 17. 11. 1879, nazadnje stanujočem Nemški Rovt 4, za premoženje, ki mu
je bilo odvzeto kot članu agrarne skupnosti. Dva zapustnikova vnuka sta neznanega
prebivališča, zato se ju poziva, da se v roku
enega leta od objave tega oklica javita sodišču in uveljavljata dedno pravico, sicer ju
sodišče ne bo upoštevalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 9. 2006

Oklici pogrešanih
N 8/2006
Os-30092/06
Okrajno sodišče v Postojni v nepravdni
zadevi predlagateljice Moscarella Barbare,
Cort V. d. Lindenstr. 38, 7204 Zutopen (NL),
ki jo zastopa odvetnica Tatjana Marušič iz
Nove Gorice, zoper nasprotno udeleženko
Edvigo Orel, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer, odvetnica Jelena Trunkl iz Nove

Gorice, zaradi razglasitve za mrtvo Edvigo
Orel, na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku poziva pogrešano Edvigo
Orel, roj. 12. 9. 1906, v Gorici (Republika
Italija), nazadnje od 3. 10. 1942 stanujočo v
Slavini pri Postojni, da se oglasi in tudi vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo v
treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo po
poteku roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 10. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1642/2006
Rg-28676/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba V.B.B. trgovina in poslovne
storitve d.o.o., Portorož, Šolska ulica 1,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/7389/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 25. 9.
2006.
Družbeniki Benetazzo Arnaldo, stanujoč
Monte Berico 2/c, Campolongo Maggirore
(VE), Italija, Vianello Stefano, stanujoč Via
Frassinelli 161/c, Martellago (VE), Italija in
Barbiero Roland, stanujoč Via Frassinelli
125/a, Martellago (VE), Italija, izjavljajo, da
so poplačane vse obveznosti družbe in družba nima neporavnanih zapadlih obveznosti
do tretjih, da družba ne zaposluje delavcev
in v zvezi s tem nima neurejenih razmerij
ter da solidarno prevzemajo obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe do upnikov po objavi izbrisa družbe
iz sodnega registra. Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa družbe iz sodnega registra
se preostalo premoženje in terjatve družbe
prenesejo na družbenike sorazmerno z njihovimi poslovnimi deleži.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2006
Srg 10232/2006
Rg-30656/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Laguna Javornik
in drugi, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 2, objavlja sklep:
Laguna Javornik in drugi, storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta
2, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Fidler Tjaša, Ljubljana,
Pod lipami 29, Javornik Gregor, Ljubljana,
V Murglah 233 in Rupnik Janez, Ljubljana,
Tomažičeva ulica 32, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 25. 10. 2006
Srg 11076/2006
Rg-30658/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Primih, investicije in podjetniško svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 9, objavlja sklep:
Primih, investicije in podjetniško svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta
9, 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
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 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 25. 10. 2006
Srg 11075/2006
Rg-30659/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lepa firma, naložbe in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9, objavlja sklep:
Lepa firma, naložbe in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9, 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
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 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 25. 10. 2006
Srg 10633/2006
Rg-30660/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe ITVP finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9,
objavlja sklep:
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ITVP finančne naložbe d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 9, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 9.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Ampelus Holding Limited, 3
Chrysdanthou Mylona Str. Limassol, Ciper,
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 25. 10. 2006
Srg 10631/2006
Rg-30662/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Devon poslovne
storitve d.o.o. Ljubljana, Dunajska 9, objavlja naslednji sklep:
Devon poslovne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je ITVP finančne naložbe d.d.,
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 25. 10. 2006
Srg 11232/2006
Rg-30673/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Friza Proizvodnja, trgovina in storitvbe d.o.o.
Nemška vas 44, Ribnica, objavlja naslednji
sklep:
družba Friza Proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o. Nemška vas 44, Ribnica,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kramer Stanislav, Nemška vas 40, Ribnica in Tomec Tadej, Šolska
ulica 12, Dolenja vas, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
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va 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 20. 10. 2006
Srg 1906/2006
Rg-30378/06
Družba Hoing gradbeni inženiring
d.o.o., Ulica Ilije Gregoriča 40, MiklavžRogoza, reg. št. vl. 1/1457-00, katere družbenika sta: Hojnik Mirko in Hojnik Majda,
oba Ulica Ilije Gregoriča 40, Miklavž na Dravskem polju, po sklepu družbenikov družbe
z dne 15. 9. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Hojnik Mirko in Majda.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2006
Srg 363/2006
Rg-30244/06
Družba Alion, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Brdinje 34 A, Kotlje, reg.
št. vl. 1/9906-00, katere družbenika sta Košeljnik Aljoša in Košeljnik Ožbej, po sklepu
skupščine z dne 1. 10. 2006, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Košeljnik
Ožbej, stanujoč Brdinje 34 A, Kotlje in Košeljnik Aljoša, stanujoč Brdinje 118, Ravne
na Koroškem.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 10. 2006

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Kocet Ludvik s.p., Radmožanci 49,
Dobrovnik – Dobronak, obrtno dovoljenje,
št. 013728/0106/00-32/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnz-241371

Potne listine preklicujejo
Abazović Husein, Trg 4. julija 011,
Dravograd, potni list, št. P01002777, izdala
UE Dravograd. gnx-241523
Anžel Mirko, Ribnik 022, Trbovlje, potni
list, št. P00513202, izdala UE Trbovlje.
gnj-241037
Bajda Tadej, Nova pot 010, Leskovec pri
Krškem, potni list, št. P01102859, izdala UE
Krško. gnt-241052
Bastašić Nika, Brodarjeva ulica 002,
Celje, potni list, št. P01006096, izdala UE
Celje. gnx-240973
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Begić Indira, Rusjanov trg 005, Ljubljana,
potni list, št. P00687251, izdala UE Ljubljana.
gns-241053
Bracović Niko, Breže 005A, Ribnica,
potni list, št. P00711972, izdala UE Ribnica.
gnb-241045
Bukovec Boštjan, Lavričeva ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00663639, izdala
UE Ljubljana. gnl-241285
Fajs Bojana, Orehovica 019, Šentjernej,
potni list, št. P00222037, izdala UE Novo
mesto. gni-241513
Fendre Špela, Mariborska cesta 054A,
Celje, potni list, št. P00754089, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnt-240977
Ferk Ana, Kregarjeva ulica 007, Brežice,
potni list, št. P00442805, izdala UE Brežice.
gnf-241516
Gjerek Miroslava, Kobilje 041, Kobilje,
potni list, št. P00722380, izdala UE Lendava.
gnq-241530
Horvat Tomislav, Neubergerjeva ulica
020, Ljubljana, potni list, št. P01092735,
izdala UE Ljubljana. gnq-240980
Horžen Robert, Črešnjice pri Cerkljah
071, Cerklje ob Krki, potni list, št. P00206735,
izdala UE Brežice. gnc-241519
Hribar Blaž, Ulica 1. junija 036A, Trbovlje,
potni list, št. P00628004, izdala UE Trbovlje.
gnz-241046
Ivanić Biljana, Gorkega ulica 057,
Maribor, potni list, št. P00265034, izdala UE
Maribor. gnd-241043
Jarec Dušica, Linhartova cesta 064,
Ljubljana, potni list, št. P00128665, izdala
UE Ljubljana. gnn-241058
Jejčič Monika, Zavino 001A, Branik, potni
list, št. P00272596, izdala UE Ajdovščina.
gnd-241518
Jurše Rok, Opekarna 004, Trbovlje,
potni list, št. P00994534, izdala UE Trbovlje.
gny-241047
Kitel Darko, Srebotje 007A, Šentilj v Slov.
goricah, potni list, št. P00622382, izdala UE
Pesnica. gnf-241041
Klauški Damir, Slomškova ulica 026,
Rogatec, potni list, št. P01175414, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnk-241286
Kljajič Anže, Tomšičeva cesta 020,
Velenje, potni list, št. P00277182, izdala UE
Velenje. gnz-241521
Knežević Dušanka, Brodarjev trg 004,
Ljubljana, potni list, št. P00418454, izdala
UE Ljubljana. gnv-240975
Koračin Branko, Dolnja Težka Voda 037,
Novo mesto, potni list, št. P00577950, izdala
UE Novo mesto. gnc-241044
Kos Jasna, Fošt 010, Zgornja Ložnica,
potni list, št. P00209975, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnh-241514
Košir Maks, Brodska cesta 028, Ljubljana
– Šentvid, potni list, št. P00111632, izdala
UE MNZ. gnv-241050
Kunač
Stanislav,
MÜNCHEN,
SCHLESSHEIMERSTRASSE 280, potni
list, št. P00975251, izdala UE MZZ.
gns-241528
Kunstek Danijel, Volkmerjeva cesta 011,
Ptuj, potni list, št. P01139836, izdala UE
Ptuj. gny-240972
Kurmanšek Milena, Kanjuce 024, Štore,
potni list, št. P00624472, izdala UE MZZ.
gnr-240979
Lepej Tomo, Potok v Črni 008, Stahovica,
potni list, št. P00820115, izdala UE Brežice.
gnu-241526
Lipičnik Bogdan, Ulica španskih borcev
001A, Trbovlje, potni list, št. P00365519,
izdala UE Trbovlje. gnm-241059
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Lorenci Maja, Gubčeva ulica 011, Krško,
potni list, št. P00747350, izdala UE Krško.
gns-240978
Magajna Matjaž, Opekarska cesta 049,
Ljubljana, potni list, št. P00358760, izdala
UE Ljubljana. gnu-240976
Maričić Ivica, Šmartno ob Paki 138,
Šmartno ob Paki, potni list, št. P00601596,
izdala UE Velenje. gnv-241525
Mehmedagić Damir, Prušnikova ulica
004, Maribor, potni list, št. P01068195,
izdala UE Maribor. gno-240982
Miljević Ljuban, Mariborska cesta 053,
Celje, potni list, št. P00234406, izdala UE
Celje. gne-241042
Milojević Svijetlana, Na zelenici 005C,
Vrhnika, potni list, št. P00554507, izdala UE
Vrhnika. gny-241522
Mitrović Aleksander, Pretnerjeva ulica
008, Postojna, potni list, št. P00608386,
izdala UE Postojna. gnr-241054
Mohor Mateja, Trg Franca Fakina 002B,
Trbovlje, potni list, št. P00562354, izdala UE
Trbovlje. gnp-241031
Nolimal Nina, Povšetova ulica 104C,
Ljubljana, potni list, št. P00666002, izdala
UE Ljubljana. gnj-241287
Perša David, Slavšina 016, Vitomarci,
potni list, št. P00858944, izdala UE Ptuj.
gnw-240974
Plut Dunjica, Črešnjevec pri Semiču 023,
Semič, potni list, št. P00590802, izdala UE
MZZ. gnn-240983
Praštalo Duško, Gradišče 018A, Vrhnika,
potni list, št. P00709904, izdala UE Vrhnika.
gnp-241056
Prelovšek Edi, Vojkovo nabrežje
031A, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00363544, izdala UE Koper. gnu-241051
Prelovšek Edi, Vojkovo nabrežje
31/a, Koper – Capodistria, maloobmejno
prepustnico,
št.
AH
000101738.
gnj-241262
Pucelj Peter, Breže 043, Ribnica, potni
list, št. P01172049, izdala UE Ribnica.
gng-241040
Rakar Andrej, Ziherlova ulica 040B,
Ljubljana, potni list, št. P00099709, izdala
UE Ljubljana. gnm-241284
Rakuš Antonija, Savska cesta 007,
Bled, potni list, št. P00596574, izdala UE
Radovljica. gnn-241033
Reš Primož, Vrba 028, Žirovnica, potni
list, št. P00056951, izdala UE Jesenice.
gnt-241527
Safić Medina, Stari trg 001, Ljutomer,
potni list, št. P00787323, izdala UE Ljutomer.
gnp-240981
Saje Anton, Dolenje Kamenje 004, Novo
mesto, potni list, št. P00691266, izdala UE
Novo mesto. gnx-241048
Sajovic Jernej, Tugomerjeva ulica 066,
Ljubljana, potni list, št. P00834211, izdala
UE Ljubljana. gnn-241283
Senegačnik Otmar, Tomšičeva ulica 010,
Piran – Pirano, potni list, št. P00111803,
izdala UE Piran. gnh-241039
Sinčič Barbara, Žeje pri Komendi 004J,
Komenda, potni list, št. P00531628, izdala
UE Ljubljana. gnl-241035
Stegel Silvo, Kolodvorska cesta 020,
Postojna, potni list, št. P00737913, izdala
UE Postojna. gnw-241049
Stušek Petra, Cesta na Svetje 005,
Medvode, potni list, št. P00626846, izdala
UE MNZ. gnm-241034
Šabanović Mirza, Cesta 24. junija 074,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00764546,
izdala UE Ljubljana. gnw-241524

Trpkov Klara, Kranjčeva ulica 002,
Celje, potni list, št. P00720106, izdala UE
Slovenske Konjice. gne-241517
Vardjan Nina, Trdinova ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00535764, izdala
UE Ljubljana. gnr-241529
Vidonja Ana, Ocinje 003, Rogašovci,
potni list, št. P00787127, izdala UE Murska
Sobota. gno-241032
Vidović Savo, Ulica bratov Knapič 024,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00838156,
izdala UE Ljubljana. gnb-241520
Vrhovšek Ignac, Nova vas pri Ptuju 034,
Ptuj, potni list, št. P00977080, izdala UE
Ptuj. gnk-241036
Vrtovec
Matjaž,
Gradišče
nad
Pijavo Gorico 200, Škofljica, potni list,
št. P00305083, izdala UE Ljubljana.
gni-241038
Založnik Alenka, Drenov Grič 129B,
Vrhnika, potni list, št. P01110603, izdala UE
Vrhnika. gnq-241055
Železnik Vasja, Prigorica 114, Dolenja
vas, potni list, št. P01168878, izdala UE
Ljubljana. gng-241515
Žganec Mitja, Vaška pot 006A, Ljubljana,
potni list, št. P00841846, izdala UE Ljubljana.
gno-241057

Osebne izkaznice preklicujejo
Adam Alja, Postojnska ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000268634.
gnr-241329
Ajhmajer Nada, Ob gozdu 12, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001815446. gno-241357
Anzeljc Marija, Retje 112, Loški
Potok, osebno izkaznico, št. 000543214.
gnf-241566
Arizanović Ante, Na Korošci 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000000813.
gno-241311
Arnuš Borut, Goriška ulica 1, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001856599.
gny-241222
Arnuš Nuša Viktorija, Ulica 25. maja
4, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001783679.
gnd-241443
Babuder Aleš, Slivje 1/b, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001182824. gnu-241401
Balanesković Vera, Agrokombinatska
cesta 76/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000299410. gnm-241184
Ban Marija, Dolnja Stara vas 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000919915.
gnn-241008
Bedenik Zdenka, Borštnikova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001689661.
gnl-241085
Belšak Franc, Moravci v Slov. Goricah 56,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000901986.
gnw-241424
Benkovič Marija, Cesta 8. avgusta 10,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000470740.
gnc-241444
Bertoncel Irena, Meža 55, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001953458.
gnr-241179
Biček Robert, Ulica aktivistov 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001960093.
gnv-241300
Bitenc Ivanka, Bavdkova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001776168.
gny-241122
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Bizjak Dušan, Gradnikova cesta
107, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001644549. gnh-241064
Bizjak Marjeta, Miklavčeva ulica 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000274533.
gng-241340
Bjelić Mladen, Škapinova ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 000603187.
gnx-241223
Blatnik Miha, Hubadova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001917119.
gnu-241326
Bohinc Klemen, Zminec 81, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001458467.
gnn-241208
Boršo Dorian, Poštna ulica 7/b,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001874721.
gns-241353
Breznik Regina, Ljuba Šercerja ulica 15,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001185336.
gnj-241462
Breznikar Konrad, Novi trg 16, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001985687.
gnb-241220
Brnot Jožef, Mekinje, Polčeva pot 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000509860.
gnp-241006
Canjko Predrag, Besednjakova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000760615.
gnh-241089
Ceglar Ljudmila, Ulica Franeta Marušiča
1, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001759022. gnr-241554
Centrih Iztok, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000923643.
gng-241315
Cikajlo Laszlo, Vrbišče 14, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000955243.
gnl-241360
Colnarič Marjeta, Razvanje, K mlinu 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001789942.
gnx-241248
Copot Miran, Cven 102, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 001742765. gnh-241364
Cvirn Anton, Ulica bratov Mravljakov 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 001845361.
gnb-241545
Čebokli Ernesta, Podbela 8, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000807633.
gno-241182
Čemas Tatjana, Zilje 19, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000677232.
gns-241178
Čepon Robert, Slovenska cesta 5,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001321497.
gnt-241177
Čotar Matej, Goriške fronte 103,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001815043. gnl-241560
Čurin Rebeka, Vitan 2, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001218237. gnj-241237
Čurin Rene, Vitan 2, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001976772. gni-241238
Dakić Ignjat, Gosposvetska cesta 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001789170.
gnc-241244
Didić Borivoje, Delakova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000173984.
gnx-241323
Dolinšek Boštjan, Orlova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000671994.
gnv-241325
Domajnko Gregor, Kapelski vrh 70,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001862447. gnl-241410
Du Swami Nevenka Jacqueline,
Herbesteinova ulica 14, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000079398. gnm-241309

Št.

114-115 / 10. 11. 2006 /

Erjavc Rado, Planinska ulica 19,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000601734.
gne-241067
Erjavec Stanislava, Gora pri Pečah 25,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000097646.
gnc-241369
Ficko Jožef, Vrhovci, Cesta XXII/1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140560.
gnp-241131
Fortuna Ana, Vodiška cesta 70,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000891387.
gnh-241314
Fras Tjaša, Selnica ob Muri 161,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001973249. gnp-241206
Fric Edita, Cesta VIII/6, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001798041. gnc-241469
Gajser Anna Christina, Čopova ulica 23,
Celje, osebno izkaznico, št. 001034098.
gnw-241224
Gajšek Ivan, Gabernik, Gregorčičeva
ulica 3, Slovenska Bistrica, osebno
izkaznico, št. 000156384. gnm-241534
Geržinič Mitja, Pražakova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000190965.
gnw-241324
Gnilšak Marjeta, Cankarjeva ulica
23, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001452666. gnf-241266
Gomilšek Tamara, Lenartova ulica 28,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001340832.
gng-241165
Gorišek Cvetko, Polica 33, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001952326.
gnp-241456
Govedič Marjan, Medič 190, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001563409.
gny-241097
Gracel Srečko, Črmošnjice pri Stopičah
17, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000253213. gnw-241449
Gračner Tadeja, Planina pri Sevnici 77/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 002044280.
gnd-241468
Grčar Ana, Soteška pot 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001810845.
gne-241292
Grgić Robert, Breg pri Kočevju 36, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001924861.
gnk-241011
Gustinčič Dragotin, Zg. Duplje 97,
Duplje, osebno izkaznico, št. 000258298.
gnl-241385
Hafner Nuša, Vrbina 5, Krško, osebno
izkaznico, št. 001953705. gnn-241383
Hinterlechner Tatjana, Vrhovci, Cesta
XII/2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000096165. gnp-241331
Hološević Slobodan, Vrhpolje pri
Moravčah 397a, Moravče, osebno izkaznico,
št. 001997100. gnd-241368
Homan Albina, Šmalčja vas 33, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001568844.
gny-241397
Hrenić Stjepan, Cesta XIV divizije 76,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000425555.
gnk-241086
Hribar Primož, Dolenjska cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000972420.
gns-241228
Hrušovar Blaž, Jelenik 3, Krško, osebno
izkaznico, št. 001884931. gno-241382
Hudina Janez, Gosposka ulica 19,
Celje, osebno izkaznico, št. 000284869.
gnd-241218
Hudina Janez, Gosposka ulica 19,
Celje, osebno izkaznico, št. 000284869.
gnc-241219
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Hudoletnjak Anka, Kidričeva cesta 4/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000525690.
gnr-241279
Hudorović Gorjana, Taborska cesta 12/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001288997.
gnu-241276
Humar Jožko, Bate 51, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000312366.
gny-241172
Ipavec Nadja, Kovk 11, Col, osebno
izkaznico, št. 001212306. gnf-241170
Iršič Avgust, Skolibrova ulica 8,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001854973.
gnh-241239
Jager Robert, Pletovarje 5/a, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000422635.
gne-241467
Jakopič Jure, Avče 47/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001775670.
gng-241390
Jakovac Stevo, Maroltova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000328714.
gnt-241427
Jančič Jožef, Gračič 7, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000308283.
gnp-241431
Janežič Rankelj Cveta, Pokopališka
cesta 10, Šmarje-SAP, osebno izkaznico,
št. 000607175. gnv-241275
Jenček Ana, Drapšinova ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 001907792.
gnz-241546
Jeraj Rozalija, Jegriše 2, Vodice, osebno
izkaznico, št. 000593747. gnt-241327
Jerina Jošt, Drobtinška pot 5, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001148277. gnq-241105
Jerina Katja, Drobtinška pot 5,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001672919. gns-241103
Jerina Martina, Drobtinška pot 5,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000245191. gnr-241104
Jerina Teja, Drobtinška pot 5, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001967023. gnp-241106
Jojić Darko, Okrogarjeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001855238.
gny-241547
Jolić Marko, Partizanska ulica 12/b,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001849660. gnl-241460
Jovanović Žarko, Sovretova pot 59,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001198988.
gnx-241073
Jurečič Miran, Ulica Ivana Roba 11, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001221370.
gnz-241396
Kancilja Anže, Verdnikova ulica 3/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001029381.
gni-241313
Kapš Pavel, Šalka vas 160, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000844700.
gni-241163
Karnet Marko, Dragotinci 27, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001190265.
gnh-241464
Kemec Štefica, Pot k ribniku 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000050814.
gnl-241335
Kenjar Alissa, Nanoška ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001184744.
gnk-241336
Klanjšček Rudolf, V Voje 14, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001723487.
gnq-241130
Kobal Nevenka, Ravne 150, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000452441.
gnb-241470
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Kolarič Andrej, Streliška ulica 2/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001427289.
gnp-241181
Kolbl Ksenija, Babinci 11/a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001305652.
gnv-241425
Kopač Tomaž, Novo polje, Cesta VIII/9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001740714.
gni-241113
Korber Robert, Celovška cesta 179,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353552.
gnz-241296
Kordiš Jože, Travnik 106, Loški
Potok, osebno izkaznico, št. 001507349.
gne-241567
Koren Marijan, Sužid 13, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000059224. gnh-241014
Korinšek Tina, Tugomerjeva ulica 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000654558.
gnb-241120
Koroša Igor, Kaniža 22, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000888275.
gns-241203
Korunić Josip, Medno 24, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000087437.
gnx-241398
Kosmač Manca, Krnica 37/a, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 000055995.
gnf-241066
Kotar Marjan, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001348138.
gnt-241277
Kovačič Denis, Grčarjeva ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001565577.
gne-241092
Kozar Jožica, Gaj, Šarhova ulica 21,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001752044. gno-241532
Kragelj Ingrid, Vrtojba, Pod Lazami
32, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001555150. gnv-241175
Kragelj Kristina, Vrtojba, Pod Lazami
32, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001660676. gnu-241176
Kragelj Simon, Vrtojba, Pod Lazami
32, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001555169. gnx-241173
Kralj Liljana, Mala Ligojna 7/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000221814.
gnr-241354
Kralj Lopert Simona, Ulica Otona
Župančiča 8, Murska Sobota, osebno
izkaznico, št. 000248070. gnv-241075
Krampl Drago, Šober 24/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001270807.
gnd-241243
Kraut Mirko, Zgornji Jakobski Dol
22, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
001579979. gnr-241079
Krejačič Boris, Jurčičeva ulica 10,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000487421.
gnn-241408
Krupić Ferid, V borovju 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000051885.
gnv-241250
Kunej Urša, Spodnji Rudnik II/39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001266868.
gnh-241114
Kunstek Danijel, Volkmerjeva cesta 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001835397.
gnb-241445
Kunštek Marijan, Spodnje Preloge 36/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001313613. gno-241432
Kuplen Janez, Prosečka vas 20, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001323211.
gnj-241362
Kurade Klavdija, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001588750.
gnq-241330
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Kurbos Dijana, Vodnikova cesta 11/a,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001201924. gne-241267
Kusić Ilija, Ulica Slavka Gruma 44, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001039436.
gnx-241448
Kužner Ciril, Tovarniška cesta 15,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 001094092.
gnf-241441
Lah Marjan, Putrihova ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000966055.
gnt-241102
Lah Mitja, Gumnišče 34, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001887348.
gno-241107
Lauko Milan, Cesta ob potoku 46,
Muta, osebno izkaznico, št. 001784688.
gnz-241471
Lazansky Rok, Brezje pri Veliki Dolini 7,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001194741.
gno-241407
Lipovšek Ivan, Kidričeva ulica 33/c, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000518629.
gnk-241561
Ljubec Špela, Ulica 25. maja 4,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001244104.
gne-241442
Logar Silva, Ulica Nika Šturma 6,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001393454.
gns-241403
Lorenčič Miran, Ižakovci 159, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001550295.
gni-241363
Lovec Jožef, Visole 122/b, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000250825.
gnk-241161
Majer Florijan, Grizoldova ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000349809.
gne-241242
Majstorović Zoran, Preglov trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001968357.
gnz-241121
Maksimović Mladen, Stara cesta 121,
Straža, osebno izkaznico, št. 001848397.
gnc-241169
Maležič Klara, Kristanova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001852951.
gno-241332
Marinček Matjaž, Šmarca, Trata 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001579725.
gno-241557
Markuš Marija, Cesta zmage 36,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000242676.
gnb-241245
Marojević Dragutin, Linhartova ulica 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 001034349.
gnz-241221
Marot Iris, Okoslavci 65, Celje, osebno
izkaznico, št. 001469150. gni-241188
Masnik Anton, Cereja 1, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001752548.
gnw-241099
Medved Alojz, Partizanska cesta 43,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001903955.
gnn-241433
Medved Sonja, Tacenska cesta 116,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000074270.
gnq-241480
Mehmeti Arton, Zlatoličje 17, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001465064.
gng-241090
Menegalija Ana, Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002004628.
gnt-241127
Menegalija Matic, Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001351617.
gnu-241126
Mernik Tomaž, Panovci 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001891296.
gnb-241195

Mesarič Nataša, Cesta v Zeleni log 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000271092.
gnc-241319
Mihajlović Urška, Trebinjska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001387108.
gnd-241318
Milek Anton, Maroltova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000740056.
gnf-241341
Moltara Marija, Lahotence 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001099681.
gnv-241125
Mudrinić Dubravka, Sela pri Dobovi 91,
Dobova, osebno izkaznico, št. 001926970.
gnp-241406
Muhamedagić Anica, Komen 118/c,
Komen, osebno izkaznico, št. 000705629.
gnr-241404
Musek Daniel, Mestni trg 40, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001895084.
gno-241207
Mušič Tom Miha, Ptujska ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001886420.
gnu-241301
Mužič Gal, Cesta v Kostanj 29/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001887421.
gnc-241294
Nidorfer Matjaž, Preska 30, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000398032.
gnz-241271
Novak Koloman, Košarovci 4, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000027639.
gny-241197
Obid Branko, Dolnje Cerovo 18/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000823285.
gng-241015
Ojsteršek Maruša, Hladnikova cesta 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001759136.
gny-241297
Omahen Regovc Špela, Britof 221/g,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000957665.
gnp-241281
Oset Cita, Čokova ulica 3, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000728451.
gnf-241241
Ostrovršnik
Rihard,
Cesta
pod
parkom 15, Velenje, osebno izkaznico, št.
000409206. gnh-241214
Otič Vida, Kettejeva ulica 27, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001521546.
gnd-241093
Pahulje Ludvik, Žimarice 46, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000691526.
gng-241565
Pangerc Stanka, Ulica bratov Novak 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000021759.
gnp-241481
Pečauer Marko, Požarnice 1, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000300717.
gnl-241110
Pečenko Marjana Pia, Branik 10/a,
Branik, osebno izkaznico, št. 000271890.
gnh-241389
Perko Rok, Zvirče 37, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001384449. gnb-241345
Perša Roki, Ulica Silvire Toassini 17,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001326271. gnk-241461
Perše Mojca, Ob Ljubljanici 102,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001820414.
gng-241290
Perše Pia, Ob Ljubljanici 102, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001820401.
gnf-241291
Pintar Andreja, Podlubnik 244, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001032757.
gnm-241209
Pišek Marjan, Hrovatova ulica 3,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001843757.
gnj-241087
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Plavšak Borut, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000055694.
gnm-241334
Podbevšek Mirko, Čeče 28, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000650741.
gnk-241411
Podgoerelec Alenka Marija, Pokopališka
ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001041852. gni-241338
Podgorelec Martin, Mojstrska ulica
1, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000865537. gnc-241194
Podkrajšek Kocen Romana, Grintovška
ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001547255. gnw-241299
Pogačar Silvija, Cesta v Kostanj 29/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001349033.
gnd-241293
Poglajen Ljubica, Maistrova ulica 1,
Litija, osebno izkaznico, št. 000994626.
gnl-241010
Pohlen Marjan, Ulica Oktobrske revolucije
23, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000473951. gnp-241556
Polda Amalija, Adamičeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000133262.
gnj-241312
Polner Rado, Prvomajska ulica 3/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000477238.
gnj-241091
Potekar Darja, Kidričeva ulica 9/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001572304.
gnz-241096
Povalej Štefan, Kovinarska ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 000956356.
gng-241540
Praznik Jože, Omahnova ulica 19/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000861616.
gnz-241321
Pristopec Tomaž, Čatež 37, Čatež ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000118017.
gng-241215
Prosenc Cvetka, Jelovškova ulica 37a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001262487.
gng-241365
Pučko Darja, Vitan 2, Ormož, osebno
izkaznico, št. 00128246. gnv-241225
Pukšič Jožef, Gomilci 3/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000714401. gng-241440
Purg Nataša, Zgornja Kungota 63,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000268947. gnr-241204
Rakič Marija, Ulica bratov Greifov 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001517256.
gni-241088
Reberšek Eva, Polšina 1, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000906598.
gnj-241412
Reberšek Ivanka, Polšina 1, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001332523.
gni-241413
Rebolj Ivan, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001839291.
gnn-241308
Rečnik Jakob, Ptujska cesta 53,
Rače, osebno izkaznico, št. 000394301.
gnx-241098
Rečnik Peter, Tosti vrh 93/d, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001433039.
gnh-241164
Regoršek Marija Helena, Šmarska
cesta 10, Velenje, osebno izkaznico, št.
001217340. gni-241213
Rink Špela, Eberlova cesta 9, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001188434.
gnb-241270
Robnik Zoya, Hrastje 14/d, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001584877.
gnm-241084
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Ropas Karmen, Loke 17, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001801096. gnk-241186
Rozman Rajko, Ulica ob kapelici 41,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001309810. gnm-241359
Rupnik Branko, Rakitnik 36, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001007234.
gnc-241269
Sajko Alma, Kettejeva ulica 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001902507.
gnc-241094
Sajko Eneja, Kettejeva ulica 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001902505.
gnb-241095
Saksida Ana, Imenje 37, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000697267.
gnf-241391
Siter Marjan, Šešče pri Preboldu 76,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001121965.
gnl-241185
Slana Erna, Dole pri Krašcah 18,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000414209.
gne-241367
Slaviček Franjo, Mizni dol 193,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001772593.
gnr-241429
Slemenjak Nives, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 144/a, Slovenj Gradec, osebno
izkaznico, št. 002053620. gny-241072
Smolej Marijan, Celovška cesta 189,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000769352.
gnx-241123
Smuk
Matej,
Spodnji
Log
5/a, Litija, osebno izkaznico, št. 001967759.
gnd-241168
Sotelšek Eva, Celjska ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000194163.
gnt-241552
Sretenović Radomir, Kozjak nad
Pesnico 30/a, Pesnica pri Mariboru, osebno
izkaznico, št. 001877655. gns-241078
Stele Emilija, Trpinčeva ulica 81,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000290375.
gny-241322
Stušek Petra, Cesta na Svetje 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000286799.
gnz-240996
Suhadolc
Poldka,
Ulica
Dušana
Kraigherja 21, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001981480. gnr-241129
Svetelj Teja, Kranjska cesta 27,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001979739.
gnh-241414
Svetina Mojca, Škoflje 31, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001439146.
gnu-241076
Šimnovec Nadja, Matjaževa ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044089.
gnk-241111
Škafar Gregor, Turnovšče 2, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
002050632.
gns-241428
Škafar Lojze, Ižanska cesta 175,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000976818.
gnc-241119
Škafar Martina, Ižakovci 159, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001511996.
gnz-241196
Škerl Marko, Rimska cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000391139.
gnw-241124
Škof Aleš, Ulica Vita Kraigherja 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001983750.
gnu-241251
Škof Ivan, Polje, Cesta VI/12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001022568.
gnt-241302
Šmergut
Pavla,
Opekarna
20/b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000141045.
gnm-241434
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Šoć Robert, Zvezda 4, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 001118087.
gnj-240962
Štraus Aleš, Spodnja Polskava 160,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001909081. gnk-241536
Štuhec Nataša, Skoke, Ulica Maglicevih
14, Maribor, osebno izkaznico, št.
001802018. gno-241457
Štumberger Roman, Brastislavci 46,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001824181.
gnz-241446
Šturm Lilijana, Vizore 6/c, Celje, osebno
izkaznico, št. 001855571. gnc-241344
Šubic Valentin, Mirje 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001963717.
gng-241115
Švab Špela, Alpska cesta 1, Lesce,
osebno
izkaznico,
št.
002030400.
gng-241265
Švigelj Bojan, Šišenska cesta 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001793986.
gnf-241116
Temelkov Nada, Alpska cesta 3,
Bled, osebno izkaznico, št. 001350845.
gng-241065
Tomše Alen, Elektrarniška cesta
19, Brestanica, osebno izkaznico, št.
001903626. gni-241388
Tomše Neja, Elektrarniška cesta
19, Brestanica, osebno izkaznico, št.
001903625. gnj-241387
Tomše Simona, Elektrarniška cesta
19, Brestanica, osebno izkaznico, št.
000830769. gnk-241386
Toporan Hadže, Stantetova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000218319.
gny-241247
Trnovšek Peter, Trnovlje, Obrtna cesta
23, Celje, osebno izkaznico, št. 002042659.
gne-241542
Trstenjak David, Pavlovci 30, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001671988.
gnm-241459
Turšič Stane, Staretova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001575145.
gnd-241118
Tušar Tomaž, Rožna dolina, Liskur
27, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001668008. gne-241392
Ule Damjan, Unec 133, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 000312169. gnm-241409
Uršej Roman, Šolska cesta 22,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 000428607.
gni-241563
Uršič Erik, Ulica Mare Husove 12/a,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001459364.
gnt-241402
Valant Uroš, Ulica Marka Šlajmerja 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000150082.
gne-241117
Valjavec Srečko, Šišenska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000390724.
gnb-241320
Varga Renata, Dobrovnik 2047d,
Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico,
št. 000996655. gnj-241437
Vernik Alojz, Polička vas 5, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000092833.
gnh-241439
Veršnik Čemas Nina, Kersnikova ulica 4,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000260711.
gnf-241366
Viceljo Leon, Ulica borcev za severno
mejo 70, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000388456. gnb-241295
Vičič Leopold, Šmartinska cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001966140.
gnh-241339
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Vidmar Marijan, Martinj hrib 9, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001255135.
gnh-241564
Vidovič Slobodan, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000061980.
gnh-241289
Vitković Matija, Ulica Gradnikove brigade
9, Vipava, osebno izkaznico, št. 001482796.
gnj-241012
Vlašić Matjaž, Retljeva ulica 29,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000189606.
gnq-241280
Vogrinčič Alfred, Plintovec 19, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001729496.
gnt-241077
Volf Anton, Grivac 9, Vas, osebno
izkaznico, št. 000682533. gnj-241162
Volovšek Jan, Šmarska cesta 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001217363.
gnj-241212
Vovk Milojka, Podmark 37, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001185985.
gno-241157
Vračun Franc, Delavska ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 001756111.
gnh-241539
Vrecl Marijan, Cesta zmage 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001712073.
gnz-241246
Vrhovnik Pavla, Praše 36, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000257950. gno-241282
Vučak Bela, Zenkovci 57, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000437285.
gnx-241198
Vuković Sava, Trebušakova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000704702.
gnj-241112
Welzer Družovec Tatjana, Gregorčičeva
ulica 29/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
000488851. gnw-241249
Zanoški Natalija, Ulica Danila Bučarja
17, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000005235. gnd-241447
Zdravje Juna Hana, Trebinjska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002033176.
gnf-241316
Zdravje Tit, Trebinjska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001882920.
gne-241317
Zec Zlatko, Ulica bratov Učakar 114,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001229146.
gns-241328
Zorjan Robert, Spodnji Gasteraj 69,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001445779. gnp-241356
Zupančič Franc, Naselje Ljudske pravice
5, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000616788. gnk-241361
Zvonar Daša, Marčenkova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000401892.
gnu-241551
Zvonar Samo, Maroltova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001695448.
gnn-241333
Žlender Boštjan, Drensko Rebro 13,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
002043987. gnc-240969
Žnidarič Slavko, Prvenci 7/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000957794. gnw-241074

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Antolič Jožica, Mele 39, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001376903, reg. št. 7090, izdala UE
Gornja Radgona. gnd-241193
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Arčon Ludvik, Cesta na Markovec 17,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SI 221, izdala UE Koper.
gni-241263
Aristovnik Odink Anja, Prušnikova ulica
34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001534112, reg. št. 93904, izdala UE
Maribor. gnt-241252
Bambič Marija Milena, Ižanska cesta
315, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2134146, reg. št. 60121, izdala
UE Ljubljana. gni-241488
Baričič Marjan, Cesta na Brod 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1943876, reg. št. 134664, izdala UE
Ljubljana. gnw-241149
Barovič Marinka, Gimnazijska cesta
5, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1935637, izdala UE Trbovlje.
gnh-241189
Belloni Hubertus Marc, Antony, Rue
Robertz Doisy 1, Antony, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1852811, reg.
št. 29225, izdala UE Ljubljana. gnz-241496
Bertoncel Irena, Meža 55, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 187516,
izdala UE Dravograd. gnn-241358
Bitenc Dušan, Rožna dolina, Cesta
VI/26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1946638, reg. št. 97644, izdala
UE Ljubljana. gnk-241486
Bizjak Metka, Bukovica 58/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1928444, izdala UE Nova Gorica.
gnv-241350
Bračko Ivan, Krčevinska ulica 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2186813, reg. št. 56843, izdala UE
Maribor. gny-241472
Colnarič Marjeta, Razvanje, K mlinu
15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 002044506, reg. št.
112007, izdala UE Maribor. gnm-241259
Čebokli Ernesta, Podbela 8, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
001233475, izdala UE Tolmin. gnx-241473
Čertnik Ivana, Ob Rimski nekropoli
24, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S79689, izdala UE
Žalec. gng-241490
Čurman Denis, Podgorje 12, Gornja
Radgona,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 2049760, reg.
št. 16275, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-241191
Ćolarić Edin, Slomškova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002096059, reg. št. 268621, izdala UE
Ljubljana. gnm-241509
Dolinšek Boštjan, Orlova ulica 18,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002089982, reg. št.
163002, izdala UE Ljubljana. gnr-241504
Draganić Snežana, Ranče 8/e, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1849682, reg. št. 100403, izdala UE
Maribor. gns-241253
Du Swami Nevenka Jacqueline,
Herbesteinova 14, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1266074, reg.
št. 83818, izdala UE Ljubljana. gnx-241498
Eržen Tadej, Stara Loka 30, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 130526,
izdala UE Škofja Loka. gni-241438
Eterović Senka, Medenska cesta 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2113721, reg. št. 270778, izdala UE
Ljubljana. gnd-241143

Farič Zdravko, Polana 19, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3041254, izdala UE Murska Sobota.
gnz-241421
Feguš Boris, Nova vas 53, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 2200701, izdala UE Ptuj. gnk-240986
Ferk Anton, Selnica ob Muri 138, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002216242, izdala UE Pesnica.
gnq-241080
Ficko Jožef, Vrhovci, Cesta XXII/1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1864644, reg. št. 45228, izdala UE
Ljubljana. gnh-241139
Fortuna Ana, Vodiška cesta 70,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1044138, reg. št. 176622, izdala UE
Ljubljana. gnb-241495
Funtek Jurij, Podvolovljek 5, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000013647, izdala UE Mozirje.
gng-241190
Fuš Sandra, Lesjakova ulica 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001177691, reg. št. 81613, izdala UE
Maribor. gno-241257
Glavnik Mateja, Latkova vas 222,
Prebold, vozniško dovoljenje, št. ABGH,
reg. št. S 1830067, izdala UE Žalec.
gnt-241002
Gojčič Alojz, Starše 43, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000872801, reg.
št. 105225, izdala UE Maribor. gnl-241260
Govedič
Marjan,
Medič
190,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2045197, reg. št. 45391, izdala UE
Maribor. gng-241415
Grašič Gorazd, Postojnska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1761937, reg. št. 258898, izdala UE
Ljubljana. gnc-241144
Griljc Katja, Kamniška Bistrica 1,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3095381, reg. št. 27838, izdala UE
Kamnik. gnk-241436
Grogl
Domen,
Preglov
trg
6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003102312, reg. št. 276564, izdala UE
Ljubljana. gnm-241484
Hostnik Urška, Grobelce 27/a, Sveti
Štefan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3009425, reg. št. 55268, izdala UE
Celje. gnd-240968
Ipavec Nadja, Kovk 11, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1512411, reg. št.
17387, izdala UE Ajdovščina. gnz-241171
Jan Igor, Spodnje Gorje 217, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001713377, reg. št. 2622. gnm-241159
Jereb Dejan, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2026933, reg. št. 163159, izdala UE
Ljubljana. gne-241142
Jovan Andrej, Ulica Goceta Delčeva 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1607275, reg. št. 26479, izdala UE
Maribor. gnk-241261
Jurcan Roland, Vintijan 23, Pula, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1374047, reg.
št. 38461, izdala UE Murska Sobota.
gnl-241485
Jurić Anto, Bratovševa ploščad 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000218359, reg. št. 6327, izdala UE
Ljubljana. gnm-241134
Jurjevič Andrej, Matjaževa ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1992668, reg. št. 216376, izdala UE
Ljubljana. gnj-241487
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Kalan Stašo, Spodnja Senica 29,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 2032842, reg. št. 151454, izdala UE
Ljubljana. gnn-241483
Kardinar Mateja, Ulica Štefana Kovača
7, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1476835, izdala UE Murska
Sobota. gnd-241068
Kavčič Blaž, Gabrovica pri Komnu
24, Komen, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1629310, izdala UE Sežana.
gnc-241419
Klinc Stanko, Kostanjevec 36, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1376142, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-241160
Kljenak
Ivo,
Ljubljanska
cesta
21/e, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000654478, reg. št. 20922,
izdala UE Kamnik. gnv-241200
Kočović Ana, Sremiška cesta 6, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9506,
izdala UE Krško. gnu-241476
Kodelja Pavel, Senožeče 84, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3045087.
gnl-241210
Koren Majda, Polževa ulica 15,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1970787, reg. št. 7072, izdala UE
Ajdovščina. gni-241538
Korošec
Matevž,
Gmajnica
1,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2234275, reg. št. 27175, izdala UE
Kamnik. gnl-241435
Kos Peter, Dolga BRda 24, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1807347, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnj-241187
Kos Sebastjan, Križ 220, Sežana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001629526, izdala UE Sežana.
gnk-241211
Kos Tamara, Curnovec 42/A, Sromlje,
vozniško dovoljenje, kat. a DO 50Kkm/h
BGH, št. s 2196015, reg. št. 18226, izdala
UE Brežice. gnd-241393
Kosi Aljoša, Milčinskega ulica 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1862400, reg. št. 120302, izdala UE
Maribor. gnd-241418
Kovačič Milan, Košaki, V zavoju 36,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 250322, reg. št. 5625, izdala UE
Maribor. gne-241417
Kovačič Nina, Glavni trg 14, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1881508,
izdala UE Ljutomer. gns-241478
Kralj
Igor,
Hrušica
17,
Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001979096, izdala UE Novo mesto.
gnz-240971
Kralj Lopert Simona, Ulica Otona
Župančiča 8I, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002248113,
izdala UE Murska Sobota. gnb-241070
Krašovec Jože, Tomišelj 48/b, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 3036468, reg. št.
211889, izdala UE Ljubljana. gny-241147
Kraut Mirko, Zgornji Jaboski Dol 22,
Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 002061534, izdala UE
Pesnica. gnp-241081
Krištof
Edvard,
Sajenice
10,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001384151, reg. št. 5865, izdala UE
Trebnje. gnp-241531
Kučer Mirjana, Rimska cesta 81,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
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dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2127304, izdala
UE Žalec. gns-241003
Kumelj Tomaž, Suhor pri Dol. Toplicah 4,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001548477, izdala
UE Novo mesto. gnm-241009
Kuplen Janez, Prosečka vas 20,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 2043191, izdala
UE Murska Sobota. gnx-241423
Kužner Ciril, Tovarniška c. 15, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 624436, izdala UE Ptuj. gnv-241450
Lamot Zdravko, Ulica svobode 13,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,A,C,CE,F,G,H,
št. S 001861218, reg. št. 54440, izdala UE
Maribor. gne-241342
Leban Dejan, Ulica partizanske tehnike
9, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 28418, izdala UE Nova
Gorica. gnx-241348
Leber Stojan, Pante 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000271685, reg.
št. 9142, izdala UE Kranj. gnf-241166
Lopert Anton, Ulica Otona Župančiča 8,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 000046322, izdala UE
Murska Sobota. gnz-241071
Majcen Barbara, Cesta Iva Slavca
7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1087255, reg. št. 39818 – duplikat I,
izdala UE Kranj. gnl-240985
Majcen Sonja, Melinci 166, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002042764, izdala UE Murska Sobota.
gnc-241069
Marušič Slavko s.p., Gorenjskaga osreda
16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1641084, reg. št. 31796,
izdala UE Kranj – II duplikat. gnr-241029
Masnik Anton, Cereja 1, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2089310,
izdala UE Ljubljana. gnv-241100
Maver Bernik Gregor, Preška cesta 11,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2234767, reg. št. 61283, izdala UE
Ljubljana. gnw-241399
Mehle Luka, Tupaliče 49, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1998414, reg. št. 59087, izdala UE
Kranj. gnb-241395
Menart Jure, Golo Brdo 52, Medvode,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 1365344, reg. št. 232540, izdala UE
Ljubljana. gnd-241493
Mencin Dominika, Črna vas 226,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3043148, reg. št. 252968, izdala UE
Ljubljana. gni-241138
Menegalija Alenka, Klemenčičeva ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1991830, reg. št. 201160, izdala UE
Ljubljana. gnx-241148
Meričnjak Jože Simon, DFobrovnik
200/a, Dobrovnik – Dobronak, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. SM 000011319,
izdala UE Lendava. gnw-241199
Merljak Jožica Marija, Suhadole
48/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1498946, reg. št. 10642, izdala
UE Kamnik. gnx-241202
Mernik Tomaž, Panovci 1, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2120170, izdala UE Murska Sobota.
gny-241422
Mihajlović Urška, Trebinjska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001989651, reg. št. 187747, izdala UE
Ljubljana. gnt-241502
Mihelič Erbežnik Nives, Švabičeva ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001596599, reg. št. 101928, izdala UE
Ljubljana. gnn-241508
Mihev Sašo, Cankarjeva ulica 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001643556, reg. št. 94769, izdala UE
Maribor. gnr-241254
Mikanović Borivoje, Gorazdova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1994350, reg. št. 109336, izdala UE
Ljubljana. gnk-241136
Mujkić Edita, Cankarjeva ulica 50, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1541184, izdala UE Nova Gorica.
gnw-241349
Murko Ida, Apače 216, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 273179, izdala
UE Ptuj. gnt-241452
Nemarnik Tanja, Kampel 94/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000025259, izdala UE Koper.
gnh-241264
Nolimal Nina, Povšetova ulica 104/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001709712, izdala UE Ljubljana.
gnl-241235
Ogrin Lenart, Stara Vrhnika 74/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/b GH,
št. S 1887315, reg. št. 17524, izdala UE
Vrhnika. gnq-241430
Omerović Alija, Šmartinska cesta 135/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965442, reg. št. 265388, izdala UE
Ljubljana. gns-241503
Oset Cita, Čokova ulica 3, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 59361, reg. št. 10164, izdala UE Piran.
gng-241240
Otavnik Anja, Cesta v Gorice 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0002135904, reg. št. 206685, izdala
UE Ljubljana. gnp-241506
Otič
Vida,
Kettejeva
ulica
27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001326093, reg. št. 10922, izdala UE
Maribor. gnp-241256
Pangerc Stanka, Ulica bratov Novak 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1944473, reg. št. 07100, izdala UE
Ljubljana. gnr-241479
Pečauer Marko, Požarnice 1, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000063564, reg. št. 119128, izdala UE
Ljubljana. gnm-241109
Perović Anja, Ulica bratov Učakar 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2233599, reg. št. 275664, izdala UE
Ljubljana. gnl-241135
Perše Mojca, Ob Ljubljanici 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001829600, reg. št. 260690, izdala UE
Ljubljana. gnc-241494
Peternel Feliks, Mali vrh pri Šmarju
71, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000256045, reg. št. 14531,
izdala UE Grosuplje. gnw-241274
Pintar Marija, Ižanska cesta 211/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001918393, reg. št. 47469, izdala UE
Ljubljana. gnu-241501
Pisk Ines, Ulica Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1226323, izdala UE Nova Gorica.
gnu-241351
Planinšek Bernardika, Peščenik 23,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
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št. S 000624820, reg. št. 5580, izdala UE
Grosuplje. gny-241272
Planinšek Jožef, Peščenik 23, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 000315245, izdala UE Grosuplje.
gnx-241273
Podgoršek Andrej, Novo polje, Cesta
XI/11a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000597383, reg. št. 98062,
izdala UE Ljubljana. gnl-241510
Podkrajšek Kocen Romana, Grintovška
ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1794941, reg. št. 259773, izdala
UE Ljubljana. gnf-241491
Polajžer Ivan, Miklošičeva ulica 1,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002019233, reg. št. 44578, izdala UE
Celje. gnn-241183
Prah Sebastjan, Narpel 4, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 22251,
izdala UE Krško. gnw-241474
Praznik Jože, Omahnova ulica 19/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH,
št. S 000240624, reg. št. 101719, izdala UE
Ljubljana. gnq-241505
Pregl Marjan, Ul. pohorskega bataljona
22, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, št. S 1543374, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnd-241343
Premrl Rafael, Gregorčičeva ulica
17, Vipava, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 607833, reg. št.
599, izdala UE Ajdovščina. gni-241013
Radolič
Cvetka,
Goriška
ulica
19/c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1849897, reg. št. 78522,
izdala UE Maribor. gnf-241416
Radonjić Anja, Sebenje 69, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1972396, reg. št.
30029, izdala UE Radovljica. gng-240990
Rančič Vladimir, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1594366, reg. št. 254082, izdala UE
Ljubljana. gnl-241060
Rogelj Ciril, Suhadole 62/a, Komenda,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 003089097, reg. št. 19052, izdala UE
Kamnik. gnu-241201
Rupnik Branko, Rakitnik 36, Postojna,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 002054622, reg. št. 4666, izdala UE
Postojna. gnd-241268
Salmič Maksimiljan, Kalce – Naklo 40,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 4258, izdala UE Krško. gnt-241477
Skvarča
Borut,
Keršičeva
ulica
37/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1933160, izdala UE Trbovlje.
gnu-241405
Slaviček Franjo, Mizni dol 193,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002004875, reg. št. 17876, izdala UE
Vrhnika. gnu-241426
Smola Dušan, Dolga vas, Remihova
ulica 16, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 1174608, izdala UE
Kočevje. gnc-241394
Sok Ivan, Zamušani 55, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 273451, izdala
UE Ptuj. gnq-241455
Sprager Peter, Knezova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001829095, reg. št. 4310, izdala UE
Ljubljana. gnv-241500
Strnad Jožef, Apače 15, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. A;b;C,F,G,H, št. S 35895,
reg. št. 6828, izdala UE Gornja Radgona.
gne-241192
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Šegula Franc, Gorišnica 13, Gorišnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 172262, izdala UE Ptuj. gnr-241454
Šivic Dular Alenka, Brankova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1996457, reg. št. 115418, izdala UE
Ljubljana. gny-241497
Škof Aleš, Ulica Vita Kraigherja 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003004973, reg. št. 109124, izdala UE
Maribor. gnq-241255
Škof Ivan, Polje, Cesta VI/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1916467, reg. št. 66045, izdala UE
Ljubljana. gne-241492
Turšič Andrej, Cesta na Ključ 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1593063, izdala UE Nova Gorica.
gny-241347
Tušar Tomaž, Rožna dolina, Liskur 27,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001528339, izdala UE Nova Gorica.
gnz-241346
Verlič Andrej, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1796455, reg. št. 183677, izdala UE
Ljubljana. gno-241482
Vidovič Janez, Stojnci 83, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1750992,
izdala UE Ptuj. gnu-241451
Vogrinčič Alfred, Plintovec 19, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1440934, izdala UE Pesnica.
gno-241082
Vogrinčič Matjaž, Trpovci, Kolesarska
ulica 3, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 1838431, izdala
UE Murska Sobota. gnb-241420
Zorko Anja, Leskovec 81/a, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21561, izdala UE Krško. gnv-241475
Zupan
Helena,
Na
Gaju
14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965133, reg. št. 125727, izdala UE
Ljubljana. gno-241507
Zupanec Vencelj, Pipanova cesta 29,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000474706, reg. št. 9529, izdala UE
Kranj. gne-241167
Žižek Dušan, Jakčeva ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001193073, reg. št. 220543, izdala UE
Ljubljana. gnn-241133
Žižek Ljiljana, Jakčeva ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298157, reg. št. 226399, izdala UE
Ljubljana. gnj-241137
Žnidarič Slavko, Prvenci 7/c, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2063501, izdala
UE Ptuj. gns-241453
Žogan Janez, Grobelno 52, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 780652, reg. št. 6501, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnq-241355
Žumer Dušan, Eipprova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1595123, reg. št. 82798, izdala UE
Ljubljana. gnb-241145
Žvab Martina, Kvasica 4, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13568, izdala UE Črnomelj. gnv-241375

Zavarovalne police preklicujejo
Oblak Mirjana, Ob dolenjski železnici
172, Ljubljana, zavarovalno polico, št.

06101051306, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnn-241258
Ščekič Miloš, Podlubnik 161, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. AO 245557.
gnm-241559
TIM
–
MLAKAR
d.o.o.
Idrija,
Lapajnetova 9, Idrija, zavarovalno polico,
št. 40303000203, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnv-241400

Spričevala preklicujejo
Andolšek Aljaž, Tovarniška ulica 36,
Ljubljana, izkaza o šolskem uspehu od 1.
do 3. razreda OŠ Vide Pregarc Ljubljana.
gnp-241381
Andolšek Črtomir, Tovarniška ulica
36, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Vide Pregarc Ljubljana, izdano leta 2006.
gnu-241380
Bojnec Vid, Filovci 31a, Bogojina,
spričevalo št. I/971 Škofijske Gimnazije
Antona Martina Slomška Maribor, izdano
leta 2006. gnq-241555
Cafuta Lidija, Skorba 57, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠC
Ptuj, Trgovska šola, izdano leta 1994.
gns-241553
Cerovšek Barbara, Magajnova 11,
Ljubljana, diplomo Srednje pedagoške
šole Ljubljana št. 1324/I, izdana leta 1990.
gnq-241305
Cvelbar Patricija, Kidričeva 33b,
Nova Gorica, indeks, št. 6970129, FSD.
gnv-241550
Črtalič Drago, Telče 1/a, Tržišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1999.
gng-240965
Dražumerič Boris, Tribuče 52, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole,
izdano leta 1993. gnt-241152
Fabjan Branko, Ul. Tolminskih puntarjev
2b, Nova Gorica, spričevalo letnika št. 156 in
diplomo št. 1473 Srednje šole Koper, izdano
leta 1972 in 1973. gns-241303
Gilberg Irena, Rečic ob Savinji 96,
Rečica ob Savinji, spričevalo 1. letnika
Kemijsko tehnične šole Ruše, izdano leta
1971. gnu-241376
Gorišek Simona, Trstenik 2D, Golnik,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠ
Ekonomske in družboslovne usmeritve
Kranj, izdano na ime Uranič Simona.
gnn-241558
Gutman Vanja, Bogojina 5, Bogojina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 1999. gnf-241541
Jukan Ifeta, Trg Franca Fakina 36,
Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Zagorje
ob Savi. gns-241128
Karner Matic, Malna 11, Jurovski Dol,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005. gny-241372
Kovič Jerneja, Dolsko 6, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2006. gnx-241023
Kralj Valerija, Brdinje 5, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo Splošne
in strokovne gimnazije Ljubljana, izdano leta
2006. gnf-241216
Kramarič Matjaž, Lokva 6h, Črnomelj,
spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca
Črnomelj. gny-241022
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Kristan Tomaž, Fabianijeva 33, Ljubljana,
diplomo in spričevalo 1. in 2. letnika Kovinske
Litostrojske šole. gnf-241141
Krivec Robi, Partizanska 11, Rogaška
Slatina, indeks, št. 13030110036, Šolskega
centra Šentjur. gns-241153
Lacković Kristijan, Prištinska 6, Ljubljana,
indeks, št. 13050110015, Biotehniški
izobraževalni center, Višja strokovna šola
Ljubljana. gnx-241373
Lesjak Damjan, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani.
gny-240997
Majcenič Klaudija, Štrmca 120, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Frizerske šole Celje. gnn-241158
Markovec Klemen, Ljubno 133, Podnart,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Radovljica,
izdano leta 2004. gnt-241227
Mirt Bojan, Naselje heroja Maroka 26,
Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole v Krškem, izdano leta
1984. gnj-241537
Nikolić Dragica, Krtina 76, Dob, indeks,
št. 11010476, Visoka šola za zdravstvo.
gno-241007
Nuhanović Selvedina, Vodnikova cesta
200/a, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1.
letnika Ekonomske srednje šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gni-241463
Omanović Dijana, Prisojna ulica 3,
Ljubljana, indeks, št. 20060231, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani leto izdaje ž.
gnx-240998
Oštir – Gorišek Rok, Trg na Stavbah
1, Litija, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, Ljubljana, izdano leta 2005.
gnz-241021
Pehlić Enes, Šuštarjeva kolonija 26,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano
leta 1984, izdano na ime Kendić Mirsad.
gni-240963
Polajžer Primož, Stranje 29/a, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo o končani OŠ Šmarje.
gnk-241061
Remus Aljoša, Pameče 101, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske šole Celje, izdano leta 2003.
gng-241465
Ruc Boštjan, Škrilje 63a, Ig, obvestilo o
uspehu 2. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljni, izdano leta 2005. gnp-241231
Smole Zdenka, Breg pri Borovnici
7/a, Borovnica, spričevalo 4. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 1991. gnq-241005
Sova Boštjan, Šutna 72, Kranj, spričevalo
2. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani. gnh-240989
Srša Zvonko, Velika Polana 115a, Velika
Polana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne in lesarske šole Murska Sobota,
izdano leta 1980. gnu-241151
Stojčič Branislav, Zlato Polje 3e, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Franceta Prešerna,
izdano leta 1993. gnv-241150
Suljić Suvada, Manžan 1, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Ljudske univerze v Kopru, izdano leta 1998.
gne-240992
Šimunovič Branko Iztok, Brinje 6,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1963. gnu-241155
Tavčar Nataša, Spodnji trg 8, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 1999. gnp-241306
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Tijan Vesna, Neubergerjeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnq-241180
Tratnik Branko, Bučečovci 29, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole Maribor. gnl-241310
Turjan Vlasta, Kunaverjeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Majde
Vrhovnih, izdano na ime Valenčak Vlasta.
gnd-241543
Vidic Ana, Maestrova ulica 11, Mengeš,
indeks, št. 41054189, FOV Kranj.
gnw-241024
Zadecki Julius, Novi Gradac 36, Gradina,
diplomo in spričevalo 3. letnika Centra
srednjih šol v Domžala, izdano leta 1983.
gno-241307
Zadravec Darjan, Cesta 24. junija 26,
Ljubljana-Črnuče, maturitetno spričevalo
Gradbene tehnične šole. gnn-241108
Zahirović Žaklina, Repnje 10e, Vodice,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gnb-240970
Žaberl Maja, Grliče 2, Podplat, diplomo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost, št.
IV/1312, izdana leta 1989. gnw-240999
Železnik Janja, Prekorje 56, Škofja vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole. gnr-241379

Ostale listine preklicujejo
Antić Ema, Razgledna pot 6, Ankaran –
Ankarano, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomske šole Koper. gnp-241156
Bergant Aleksandra, Kovinarska cesta 24,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41200163,
Medicinska fakulteta. gnr-241229
Berlec Peter, Ljubljanska cesta 27,
Kamnik, delovno knjižico. gnn-241083
Brestovec Slavko, Raičeva ulica 71a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-241020
Breulj Zdravko, Liminjan 5, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnj-241562
Bulc Špela, Ilovški štradon 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21030073, izdala
FDV v Ljubljani. gnw-241499
Cerovšek Barbara, Magajnova 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-241304
Comba David, Cesta v Žlebe 12, Medvode,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1662-0/00-618, izdala Uprava RS
za pomorstvo. gne-241017
Cvijanović Jelena, Rudija Papeža 34,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19421814,
Ekonomska fakulteta. gnn-241233
Čelik Nika, Bukovo 21, Cerkno,
študentsko izkaznico, št. 18050174,
Filozofska fakulteta. gnk-240961
Čurman Denis, Podgorje 12, Apače,
delovno knjižico. gnw-241549
Dankov Blaž, Stari trg 22, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnd-241568
Debelec
Eva,
Agrokombinatska
36, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19431731, Ekonomska fakulteta.
gne-241217
Ferčak Betka, Lendavska 17/c, Murska
Sobota, delnice CAVT Murska Sobota
vpisana pod zaporedno številko 1228.
gnb-240995
Fijavž Aljoša, Zeče 49, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. gns-241378
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Friškovec Iršič Gašper, Reboljeva ulica
5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20201540, Pravna fakulteta. gnt-241027
Glamuzina Nina, Slamnikarska ulica 12,
Mengeš, delovno knjižico. gnm-241234
Gorišek Pina, Goričane 45a, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva
Gimnazija. gns-241028
Grobelšek Matevž, Hudovernikova
ulica 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23040036, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnn-241458
Halo Team d.o.o., Ig 133, Ig, licenco
za vozilo BMW z reg. št. LJ X6 – 45 C.
gnk-241236
Ilc Maja, Cesta v Pečale 35, LjubljanaČrnuče, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnf-241466
Jašari Besim, Sočelasanova 7/a, Solkan,
delovno knjižico. gnc-240994
Jordan Nina, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-241016
Jugovič Gordana, Agrarne reforme
6, Koper – Capodistria, dovolilnice za
parkiranje št. 15857. gnn-241533
Jurakič Bruno, Gor. odreda 18, Kranj,
delovno knjižico. gnx-241298
Jurič Kata, Tomšičeva 17, Idrija,
delovno knjižico, št. 255584, reg. št. 11854.
gni-241063
Kirič Karmen, Lužiško srbska 13,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 0432721,
izdala fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnb-241370
Kljun Nina, Merljaki 5, Renče, študentsko
izkaznico, št. 22054420, Fakulteta za šport.
gnt-241352
Komloš Štefanija, Trimlini 57b, Lendava
– Lendva, delovno knjižico. gnt-241377
Kos Simon, Cesta na Grmače 2a,
Moravče, dijaško izkaznico, izdala Srednja
elektro,
računalniška
šola
Maribor.
gnu-241026
Košutnik Lenart, Krivec 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20200490, Pravna
fakulteta. gnz-241146
Kotnik Rudolf, Sele 21, Slovenj Gradec,
delovno knjižico. gnr-241154
Lesoj d.o.o., Rakitnica 27, Dolenja vas,
licence za tovorno vozilo MAN TIP 18.483
FLS z reg. oznako LJ Z0-60L, izdala GZS.
gne-240967
Lovrić Matija, Tržaška 45, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020332,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gno-241232
Mahmutagić Mensud, Prek brigad 60,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gnc-241544
Majzelj Jernej, Velike Malence 6, Krška
vas, študentsko izkaznico, št. 23040309,
izdala fakulteta za strojnštvo v Ljubljani.
gnu-241101
Malavašič Helena, Podlipa 88, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 28010400,
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnh-240964
Marinček Tomaž, Brodarjev trg 13,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
64030331, izdala fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gns-241278
Masten Marta, Hum pri Ormožu 4,
Ormož, študentsko izkaznico, št. 09041128,
FPP. gng-241140
Miljanović Zlata, Cesta v staro vas
5, Postojna, študentsko izkaznico, št.
20040252, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnu-241226
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Milojkovič Dobrila, Kačja 6, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnl-241535
Mpoutsiolis Tanja, Bezgarji 2, Osilnica,
delovno knjižico. gnd-240993
NEAL d.o.o., Ronkova 4, Slovenj Gradec,
licenco za tovorno vozilo Iveco Eurocargo
80E 21, datum 3. 2. 2006 z reg. oznako SG
NEAL 04. gnh-241489
Obreza Janez, Kamna gorica 26,
Cerknica, delovno knjižico. gnv-241000
Olenik Dejan, Pobeška cesta 39a, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
20202647, Pravna fakulteta. gnm-241384
Plohl Marko, Koračice 7, Sveti Tomaž,
študentsko izkaznico, št. 71030524,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnf-240966
Prošić Ramiz, Volčji Potok 41, Radomlje,
delovne knjižice reg. št. 22/06. gnd-241018
Rebič Luka, Spodnji trg 4, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 09990749, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnm-240984
Repas Armin, Činžat 33, Fala, orožni list,
št. 18, izdala UE Ruše. gnr-241004
Retar Meta, Petelinjek 60, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 21050650, izdala
FDV v Ljubljani. gnw-241174
Ristić Jure, Vrzdenec 97, Horjul, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-241025
Samec Nadja, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-240987
Skender Martina, Pod hrasti 60,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-241030
Solina Nadia, Cesta Krimskega odreda
114, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnj-241062
Stražišar Franc, Oražnova 1, Ljubljana,
vozno karto, št. 2606 – 100% popust, izdal
LPP. gnj-241512
Suhodolčan Lovro, Mrtovec 11, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 41200190,
Medicinska fakulteta. gnq-241230
Sulejmanagić Jasmin, Papirniški trg 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-241337
Šabić Polona, Spodnja Branica 29,
Branik, delovno knjižico. gnx-241548
Šavs Niko, Loka 98, Tržič, delovno
knjižico. gni-240988
TRANSPORTI JOŽEF MELAVC s.p.,
Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji,
dovolilnici za Rusko Federacijo, bilateralno –
tranzitna, 643/09, št. 491482, koda H012607
in za Ukrajino, tranzitna, 804/03, št. 570100,
koda H13762. gnb-241374
TURBO – TRANS d.o.o., Levec 2,
Petrovče, licenco, št. GE001009/00284 za
vozilo Peugeot Boxer 2.5 TD, reg. št. CE E9
– 406. gnu-241001
Tušar Peter, Hribernikova 8, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 23030273,
Fakulteta za strojništvo. gnk-241511
Vidmar Drago, Kapele 16, Kapele,
delovno knjižico. gnf-240991
Zorc Tomaž, Stan 58, Mirna, študentsko
izkaznico, št. 63020317, izdala fakulteta
za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
gni-241288
Žiberna Dušan, Rojčeva 9, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 005492, MNZ.
gno-241132

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve

8725
8725
8725
8726
8726
8738
8743
8746
8746
8747
8748
8748
8749
8751

Mednarodni razpisi

8758

Javni razpisi

8759

Javne dražbe

8762

Razpisi delovnih mest

8763

Druge objave

8766

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Sklepi skupščin

8768
8769
8774

Zavarovanja

8775

Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

8777
8777
8778
8779
8779
8780
8780

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

8780
8780

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

8781
8781
8781
8782
8786
8788
8788
8789

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

114-115 / 10. 11. 2006 /

Stran

8791

PRAVKAR IZŠLO

dr. Peter Schlechtriem
dr. Damjan Možina

PRAVO MEDNARODNE
PRODAJE
Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga

Z ALOŽBA

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

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

Pravo
y

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

mednarodne prodaje

– 261614 broširana izdaja

11.935 SIT (49,80 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

DA

NE
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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

Zakon
y

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

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

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig
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