Digitally signed by Damjan Zugelj
DN: cn=Damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates,
serialNumber=1235227414015
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2006.11.24 08:55:01 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

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

120-121

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

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-32788/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS
za okolje, kontaktna oseba: Ervin Vivoda,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-84-000, faks 01/47-84-052, elektronska pošta: Ervin.Vivoda@gov.si, internetni
naslov: http://www.arso.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba nujnih del za ustalitev
in preprečitev širjenja plazu ter vzdrževanje
izvedenih ukrepov na vplivnih območjih plazov velikega obsega.
II.2) Kraj izvedbe: kraji, kjer se po veljavni zakonodaji nahajajo veliki plazovi v
Sloveniji.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.11.25.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 90.12.21.24-3.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: interventna
izvedba nujnih del za ustalitev in prepre
čitev širjenja plazu ter vzdrževalna dela
na že izvedenih ukrepih na vplivnih ob
močjih plazov velikega obsega.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 1.000,000.000 SIT in 1.200,000.000
SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 20. 11. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 1. 1.
2010.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje
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Storitve
Ob-32525/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Marija Blažič, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: čiščenje in izvajanje komunalnih
storitev na mejnih prehodih na območju
Republike Slovenije.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: št. 74731000-2.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.3) Kratek opis vrste in količine in vrednosti blaga ali storitev:
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
314,000.000 SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: izvajanje storitev čiščenja in
komunalnih storitev na mejnih prehodih v
Republiki Sloveniji na območju Policijskih
uprav: Postojna, Koper, Nova Gorica in
Kranj
1) Kratek opis: čiščenje in komunalne
storiteve (čiščenje pločnikov in parkirišč,
zimska služba, čiščenje in vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje javnih sanitarij, odvoz smeti, praznjenje greznic in
odvoz fekalij, ročno čiščenje nadstrešnic in
kontejnerjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.73.10.00-2, 74.75.00.00-1,
90.21.20.00-6, 90.11.21.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 89,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 2. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: izvajanje storitev čiščenja in
komunalnih storitev na mejnih prehodih v
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Republiki Sloveniji na območju Policijskih
uprav: Krško, Novo mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota
1) Kratek opis: čiščenje in komunalne
storiteve (čiščenje pločnikov in parkirišč,
zimska služba, čiščenje in vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje javnih sanitarij, odvoz smeti, praznjenje greznic in
odvoz fekalij, ročno čiščenje nadstrešnic in
kontejnerjev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.73.10.00-2, 74.75.00.00-1,
90.21.20.00-6, 90.11.21.00-6.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 225,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
1. 2. 2007.
Trajanje: 12 mesecev od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.73.10.00-2, 74.75.00.00-1,
90.21.20.00-6, 90.11.21.00-6.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 2. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Št. 797/06

Ob-32650/06

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Klinični center Ljubljana, je
dne 27. 10. 2006 na podlagi 77. člena
ZJN-1, sprejel odločitev o zavrnitvi vseh
ponudb prispelih na javno naročilo »Nakup dveh anestezijskih aparatov objavljeno v (Ur. l. RS, št. 90, z dne 25. 8. 2006,
Ob-23719/06)«.
Klinični center Ljubljana

Stran

9110 /
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Ob-32624/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Dializni material, objavljen v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
20. 10. 2006, Ob-29356/06 ter v Uradnem
listu EU 2006/S 198-210394 z dne 17. 10.
2006, se popravi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: do 6. 12. 2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 6. 12. 2006 do
13. ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 798/06

Ob-33031/06
Dopolnitev
V objavi javnega naročila za nakup črpalk in sistemov za hranjenje št. objave v:
glasilu EU 2006/S 217-232975 z dne 15. 11.
2006 in Uradnem listu RS, št. 118 z dne
17. 11. 2006, Ob-32028/06 se dopolni navedba pod točko objave kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: nakazilo na
podračun zakladniškega računa pri Upravi
za javna plačila št.: 01100-6030277894.
Klinični center Ljubljana
Ob-32626/06
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila za delovno vozilo z nadgradnjo, ki
omogoča čiščenje zbiralnic ločenih frakcij na
terenu, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
82 z dne 1. 9. 2006, Ob-24362/06, se spremenita točki IV.3.3) in IV.3.7.2) tako, da se
pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2006
ob 10. uri.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o. Domžale
Ob-32972/06
Popravek
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Zdravila, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 117-118 z dne 17. 11.
2006, Ob-31622/06 ter v Uradnem listu EU
2006/S 213-228312 z dne 9. 11. 2006, se
popravi besedilo pod:
VI.3) Dodatne informacije:
Merilo za skupine 1, 3 in 4: najvišji fi
ksni popust glede na najvišjo dopustno
ceno za zdravila, ki jo določa Agencija
za zdravila.
Merilo za skupini 2 in 5: najnižja konč
na cena posamezne vrste blaga.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-32248/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontak-
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tna oseba: Franc Jamšek, 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.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 037/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: je
sklenitev okvirnih sporazumov za doba
vo protokolarnih vin (promotivni namen),
za naročnika Ministrstvo za zunanje za
deve, po specifikaciji na način kot je to
navedeno v razpisni dokumentaciji tega
naročila.
Trajanje okvirnega sporazuma: do porabe sredstev ali izvedbe novega ali do izvedbe novega razpisa s tega predmeta naročila, najdlje do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.93.00.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 15.93.11.00-4.
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: javno
naročilo se oddaja po sklopih, pri čemer
vsak proizvajalec predstavlja svoj sklop.
Kandidati se lahko prijavijo za sklenitev
okvirnega sporazuma za enega ali več razpisanih sklopov, oziroma zgolj za dobavo
posameznega vina (praviloma steklenice)
v okviru določenega sklopa. Sklopi s pro
izvajalci so podrobneje navedeni v razpisni
dokumentaciji, ki je na voljo brezplačno na
naslovu http://www.gov.si/mzz (javna naročila).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 30 dni po posamezni sukcesivni dobavi.
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. Iz prijave mora biti razvidno, da kandidat posluje v skladu z veljavnimi predpisi
in navodili kandidatom. Prijava ne vsebuje
lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih
ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (kandidat to potrjuje s pravilno izpolnjeno
prijavo).
2. Iz prijave oziroma prilog, ki jih bo naročnik zahteval (po potrebi naknadno), mora
biti razvidna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (razvidno iz izpiska iz sodne ali druge ustrezne
evidence).
3. Iz prijave oziroma prilog, ki jih bo naročnik zahteval (po potrebi naknadno), mora

biti razvidno, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (razvidno iz potrdila Ministrstva za pravosodje).
4. Blago in storitve so v celoti skladni s
specifikacijami. V primeru, da kandidat ne
bo ponudil posamezne vrste vina, ker to
ni več dobavljivo, mora navesti letnik, ki je
dobavljiv. V tem primeru si naročnik pridržuje pravico skleniti okvirni sporazum za
nadomestni letnik ali ne izbrati takega vina
(razvidno iz prijave).
5. Če kandidat ni proizvajalec blaga,
mora za vsakega proizvajalca, katerega
vino ponuja, predložiti pooblastilo za dobavo vin naročniku, podpisanega s strani pro
izvajalca vina, s katerim pooblašča kandidata za dobavo vin naročniku (proizvajalcem
vin, ki oddajo prijave kot kandidati, takega
pooblastila ni potrebno predložiti).
6. Roki, način dobave in ostali pogoji dobave so taki, kot je navedeno v okvirnem
sporazumu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
pravilno izpolnjena prijava,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz prijave,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: pooblastilo za dobavo vin naročniku,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
ponudnik s podpisom prijave potrdi, da se
strinja z navedenimi pogoji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 037/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na pisno zahtevo ali na elektronski naslov
http://www.gov.si/mzz (javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2006 do 12.
ure.
Ponudbo je mogoče oddati vsak delavnik
med 8. in 15. uro v glavno pisarno Ministrstva za zunanje zadeve.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: opiranje prijav bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: dodatna
pojasnila je mogoče zastavljati izključno
preko informacijskega sistema na naslov
http://www.praetor.si (V rubriki Vparašnja in
odgovori, do pet dni pred rokom za oddajo
ponudb do 12. ure).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 105
Ob-32249/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZD
Cerknica, kontaktna oseba: Metka Dragolič, Cesta 4. maja 17, Cerknica, 1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/70-50-105, faks
01/70-50-118, elektronska pošta: metka.dragolic@zd-cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski material:
A) splošni sanitetni material,
B) obvezilni material,
C) razkužila, mila, kreme,
D) vpojne obloge in folije,
E) šivalni material,
F) laboratorijski material,
G) kovine v zobni tehniki,
H) vložne mase za zobno tehniko,
I) voski za fiksno in snemno prote
tiko,
J) izolacijska sredstva za snemno in
fiksno protetiko,
K) svedri – zobna tehnika in zobne
ambulante,
L) polzila,
M) fiksna protetika,
N) snemna protetika,
O) polnila,
P) odtisne mase v ZA,
R) ortodontski material,
S) zdravila,
T) zaščitna delovna sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Na lokacije naročnika:
1. ZD Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380
Cerknica,
2. ZD Cerknica ZE Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg,
3. ZD Cerknica ZE Nova vas, Nova vas
4 c, 1385 Nova vas in
4. OA Kovinoplastika Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 3. 2007, konec 28. 10. 2010.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT: v II. fazi bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT oziroma
4.172,93 EUR, 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 plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga in
pravilno izstavljenega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Pravni status:
1. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki
na debelo;
3. dokazilo, da udeleženec ni vpisan v
kazensko evidenco oziroma 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-1/P s podatki in kazalniki za preteklo poslovno leto, oziroma davčno napoved za preteklo poslovno leto, potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je udeleženec poravnal
davke in prispevke;
3. potrdilo, da zoper udeleženca ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek;
4. obvezni depoziti in jamstva: če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT, v II. fazi bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT oziroma
4.172,93 EUR, ter izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava udeleženca, da:
1. sprejema pogoje razpisne dokumentacije;
2. ni dal zavajajočih podatkov;
3. zagotavlja celotne letne količine 100%
razpisanih vrst blaga iz posamezne skupine/sklopa ali skupin/sklopov, za katero/e
se prijavlja;
4. dobavljeno blago ustreza tehničnim in
kakovostnimi zahtevami:
– blago ustreza vsem evropskim zahtevam in postopkom za ugotavljanje skladnosti, ki se nanašajo nanje – CE oznaka;
– blago ustreza predpisanim standardom
(splošni, posebni, standardi za preizkušanje
in drugi standardi), vezanim na predmet javnega naročila, sistema SIST EN (kot v Ur. l.
RS, št. 16/04);
5. zagotavlja razpisane vrste blaga ali
paralele, ki ustrezajo razpisanim tehničnim
specifikacijam (enake sestavine oziroma
učinkovine oziroma kompatibilnost z uporabljenim sistemom);
6. ima organizirano službo kontrole kakovosti;
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7. bo dostavljal blago na lokacije naročnika;
8. je rok za rešitev reklamacij največ 7
dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji;
9. v ponudbi navaja končno ceno na
enoto v SIT in €. Končna cena vsebuje
vse stroške (prevozne, špediterske, davke
– DDV…), popuste in rabate…
V ponudbi navaja tudi končno vrednost
ponudbe, ki jo dobimo tako, da cene pomnožimo s količinami in tako dobljene vrednosti
seštejemo;
10. cene so fiksne za čas 12 mesecev od
podpisa pogodbe. cene se preverjajo vsakih
12 mesecev;
11. nudi 30-dnevni plačilni rok od datuma
prejema pravilno izstavljenega računa po
dobavi blaga;
12. zagotavlja odvoz prazne kartonske
embalaže.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 90%,
2. kvaliteta 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2006.
Cena: 6.000 SIT oziroma 25,04 €. V
ceno je že vključen DDV.
Pogoji in način plačila: na račun ZD Cerknica, št. 01213-6030279729 pri UJP Postojna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2006 ali 29
dni od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2007
ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 11. 2006.
ZD Cerknica
Ob-32485/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Rado Usenik, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-544,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta:
rado.usenik@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: statični pretvornik 50KVA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
statični pretvornik 50KVA, tehnične zah
teve v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Holding
Slovenske železnice, CD PC Ptuj, Osojnikova 6, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: statični
pretvornik 50KVA – 6 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 75.947,25 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Minimalni rok plačila = 90 dni od dneva
dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
– kolikor ponudnik ni proizvajalec, mora
imeti pooblastilo proizvajalca za oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika;
c) potrebno je predložiti vsaj dve referenci za obratovanje statičnih pretvornikov na
evropskih železniških upravah.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; UIC IEC standardi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila:
Uporabljena merila
1. Cena
2. Jamstvo za kakovost
3. Razpoložljivost
4. Odzivni čas servisa
5. Življenjska doba pretvornika brez modifikacij
6. Predlagan nabor rezervnih delov

Največje število točk
60
8
6
6
10
10

Skupno maksimalno število točk znaša
100 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 1. 2007.
Cena: 12.000 SIT + 2.400 SIT (DDV)
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 60 EUR+ na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007, do 12.

ure v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, 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 30. 4. 2007 ali 3 mesece in/ali
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 9. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
V.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Ob-32252/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d., kontaktna oseba: Ivan Kofol, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/06 JN VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo z nadgradnjo 16 m3
(zabojniki 120 do 1100 litrov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fco Poljubinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v višini 10% ponudbene vrednosti, izjava o garanciji za dobro izvedbo del, izjava
o garanciji o odpravi napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90%

pogodbene vrednosti v 15 dneh po dobavi,
10% v 90 dneh po dobavi vozila.
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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2006 do 11.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2006
ob 11.30; v prostorih Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-32531/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo,
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-253, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-253,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava DDDD materiala po sklopih:
1. sklop insekticidi,
2. sklop rodenticidi,
3. sklop drugi material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 55,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2006 in/ali konec
31. 1. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2006.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 10.30, Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija – kontaktna
oseba Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si, tel. 02/45-00-253.
Javna naročila – kontaktna oseba Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzvmb.si, tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-32532/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-253, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-253,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega materiala po sklo
pih:
1. sklop barve, tonerji, trakovi,
2. fotokopirni papir,
3. sanitarni papir,
4. obrazci,
5. ostali pisarniški material,
6. redniki,
7. pisala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila 21,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2006 in/ali konec
31. 1. 2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentacij.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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 24. 11. 2006.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 12. uri, Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija – kontaktna
oseba Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si, tel. 02/45-00-253;
Javna naročila – kontaktna oseba Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzvmb.si, tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 5/1-06
Ob-32534/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna oseba: Nataša Osterc, Arh. Novaka
2B, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila je dobava raz
ličnega zdravstvenega blaga, in sicer po
skupinah:
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Skupina 1: laboratorijski material,
Skupina 2: zobozdravstveni material,
Skupina 3: obvezilni, sanitetni in dez
infekcijski material,
Skupina 4: RTG filmi
za naslednje zavode:
– Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota,
– Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer,
– Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska c. 40, 9250 Gornja Radgona.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Ljutomer in
Zdravstveni dom Gornja Radgona.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je dobava različnega zdravstvenega blaga za dobo 3 let
po skupinah:
Skupina 1: laboratorijski material,
Skupina 2: zobozdravstveni material,
Skupina 3: obvezilni, sanitetni in dezinfekcijski material,
Skupina 4: RTG filmi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni
dom Gornja Radgona in Zdravstveni dom
Ljutomer.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v tajništvu Skupnosti zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota od dneva razpisa v Uradnem listu
ali tudi po pošti s tem, da je potrebno predhodno poslati potrdilo o plačilu po faksu
02/530-22-23. Kontaktna oseba je Nataša
Osterc.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 02340-0254785724 pri NLB d.d. s pripisom »javni razpis za dobavo različnega zdr.
blaga« ali na blagajni Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 11. 12. 2006 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 13. 12. 2006.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Št. 252-3/06-3
Ob-32536/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, kontaktne osebe: za
predmet JN: prim. dr. Matjaž Klemenc, dr.
med., spec. internist (05/33-01-140); za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/33-01-550); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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 »kardiološki ultrazvočni
aparat« (št.: 252-3/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za dobavo
in montažo kardiološkega ultrazvočnega
aparata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
kardiološkega ultrazvočnega aparata skladno z bistvenimi zahtevami naročnika (tehnične specifikacije-minimalne zahtevane
lastnosti predmeta javnega naročila in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti),
kot je predvideno v razpisni dokumentaciji in
vzdrževanje (servisni pregledi) za celotno
eksploatacijsko dobo (8 let).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: primopredaja predmeta kardiološkega ultrazvočnega aparata in “zagon v
živo“ v 60 dneh po podpisu pogodbe; in njegovo vzdrževanje v celotni eksploatacijski
dobi 8 let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
– Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.

– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
– Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku aparata
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.
– Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob sklenitvi pogodbe izročiti
tudi finančno zavarovanje (bančna garancija ali 3 bianco menice z menično izjavo
in pooblastilom za unovčenje) za dobro in
učinkovito izvajanje servisnega pregleda za
ves čas trajanja pogodbe, v višini 10% ponudbene vrednosti vzdrževanja (servisnih
pregledov).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupnina
za dobavljen in montiran aparat bo poravnana v enkratnem znesku, v 60 dneh po
uspešni primopredaji. Vzdrževanje (servisni
pregledi) bodo plačani v 30 dneh po izvedbi,
v posameznem letu skupaj največ do višine
1/8 ponudbenega zneska.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(ponudnik kot pravna oseba in delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika);
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih
pripomočkov ter CE certifikat ponujenega
medicinskega pripomočka skladno s PECA
sporazumom.
Dostava aparata franco naslov zavoda
– v prostor za montažo, montaža ter “zagon
v živo” na lastne stroške.
Ponujen aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.
Ponujen aparat mora biti najnovejši model proizvajalca in imeti najnovejšo programsko opremo, lahko je t.i. »demo« aparat,
vendar ne sme biti starejši od 18 mesecev,
zanj morajo veljati enaki garancijski pogoji
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proizvajalca kot za nov aparat te vrste (ponudnik mora navedeno potrditi z dopisom
proizvajalca).
Ponudnik mora zagotoviti, da bo izvedel
primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v
60 dneh po podpisu pogodbe.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalne prospekte proizvajalca ponujenega
aparata z navedbo tehničnih lastnosti.
Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo za brezhibno delovanje aparata šteto
od uspešno opravljene primopredaje. V
obdobju, v katerem velja garancija, ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak
v delovanju aparata, vključno z zamenjavo
okvarjenih delov, v celoti na svoje stroške.
Ponudnik mora v ponudbi ponuditi izhodiščno ceno za vzdrževanje aparata v
celotni eksploatacijski dobi (pričakovana življenjska doba aparata je 8 let) (servisni pregledi). Izhodiščna cena mora biti ponujena
v SIT in v EUR.
Ponudnik mora v ponudbi zagotoviti pooblaščeno servisno službo v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije)
aparata, preko katere bo izbrani ponudnik
zagotavljal servisne preglede skladno z navodili proizvajalca aparata, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času,
popravila aparata izven garancijskega roka.
Odzivni čas za odpravo napak je štiriindvajset (24) ur od sprejema sporočila o vrsti
okvare.
Izbrani ponudnik bo za čas pričakovane
uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparata
zagotavljal originalne nadomestne dele za
aparat v RS (rok dobave nadomestnih delov
ne bo daljši od 4 dni).
Izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi po dobavi in montaži izvesti
usposabljanje dveh zaposlenih zdravnikov
na področju stresne kardiografije, dela s
TEE sondo in 3D kvantifikacije za potrebe
uporabe aparata, ki ga je ponudil v ponudbi in osnovno edukacijo dveh naročnikovih
vzdrževalcev s strani pooblaščenega servisa v RS. Usposabljanje mora biti organizirano na instaliranem aparatu v skupnem
trajanju najmanj 10 dni. Usposabljanje mora
izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v
slovenščini ali angleščini.
Izbrani ponudnik bo moral v pričakovani
uporabni dobi aparata brezplačno nadgrajevati programsko opremo.
Izbrani ponudnik bo moral po končani
montaži pred primopredajo predati naročniku predati naslednjo dokumentacijo:
– navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku;
– originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“);
– kompletno tehnično dokumentacijo oziroma tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“). Dokumentacija mora biti v
pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke
o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in
vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in
okvar, servisnih in verifikacij, risbe in sheme,
opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine
za njihovo odpravo, opozorila na nevarne
lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov ipd.);
– certifikat harmonizirane smernice za
MDD93/42/EEC za medicinske naprave in
CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritjena
tudi na aparat;
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– zapisnik o funkcionalnem preizkusu in
instalacijsko poročilo;
– garancijske izjave z dnevom začetka
garancije ter
– vse ustrezne javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji.
Izbrani ponudnik bo strokovni komisiji
naročnika za izvedbo posameznih nalog v
postopku oddaje javnega naročila omogočil
brezplačen brezplačen ogled ponujenega
delujočega aparata na terenu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga št.
3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
Ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
ponudnik s.p.).
Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z
naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z našim poslovanjem in nam ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje.«.
Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudil kardiološki ultrazvočni aparat v
skladu z minimalnimi zahtevami lastnostmi predmeta javnega naročila – tehničnimi
specifikacijami, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (priloga št. 6)» Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili
kardiološki ultrazvočni aparat v skladu z minimalnimi zahtevami lastnostmi predmeta
javnega naročila – tehničnimi specifikacijami, določenimi v razpisni dokumentaciji za
predmetno javno naročilo«.
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Pogodba o skupnem nastopanju oziroma
pogodba s podizvajalcem (priloga št. 7), če
ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci.
Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno
predložiti.
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.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 65/06,
Ob-17572/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD- JN „Kardiološki ultrazvočni
aparat“. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: najmanj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 9.30; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 670/06
Ob-32538/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstvena organizacija Jesenice,
kontaktna oseba: Mateja Kepic, Cesta Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/583-67-40, faks 04/586-00-18, elektronska pošta: mateja.kepic@vrtci.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov
javnih naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-31-01 ali 041/648-599,
faks 04/586-31-01, elektronska pošta: javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p.,
kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel. 04/586-31-01 ali 041/648-599, faks
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04/586-31-01, elektronska pošta: javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe pre
hrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fco centralna kuhinja
Vzgojno varstvene enote Cilke Zupančič,
Koroška Bela, Cankarjeva 4e, Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost je 78.410 EUR, od tega sklop: 1.
mleko in mlečni izdelki 8.890 EUR; 2. meso
in mesni izdelki 27.170 EUR; 3. ribe 250
EUR; 4. sveža zelenjava in sadje 14.350
EUR; 5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje 2.630 EUR; 6. sadni sokovi in
sirupi 3.340 EUR; 7. kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi 7.300 EUR; 8.
ostalo prehrambeno blago 14.480 EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati, da izpolnjuje
pogoje, navedene v prvem in četrtem odstavku 42. člena ZJN-1-UPB1, in sicer na
način, naveden v drugem in petem odstavku
istega člena.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 12. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila – nakazilo na transakcijski račun št.. 051008012182028, odprt
pri A banki Vipa d.d., namen plačila: RD
VVO Jesenice- vaša DŠT:SI.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 12. 2006 ali 29 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 24. 11. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 12. 2006
ob 12. uri, Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice
Ob-32620/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, kontaktna oseba: Irena Pernuš, Šolska ulica 9,
4205 Preddvor, Slovenija, tel. 04/255-10-10,
faks 04/255-12-97, elektronska pošta: racunovodstvo1.oskrmv@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih arti
klov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
1. zamrznjena zelenjava in ribe,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. slaščičarski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago,
7. konzervirana živila,
8. testenine in zakuhe,
9. sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. pijača,
12. žito in mlevski izdelki,
13. olja in izdelki,
14. dietni izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205
Preddvor, Vrtec Storžek, Šolska ul. 7, 4205
Preddvor, Osnovna šola Kokra, Kokra 23,
4205 Preddvor in Osnovna šola Jezersko,
Zg. Jezersko 62, 4206 Zg. Jezersko.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. zamrznjena zelenjava in ribe,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. slaščičarski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago,
7. konzervirana živila,
8. testenine in zakuhe,
9. sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. pijača,
12. žito in mlevski izdelki,
13. olja in izdelki,
14. dietni izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 23 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 2. 2007 in/ali konec 31. 12.
2008.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 35 dni po potrditvi računa s
strani naročnika. Račune se izdaja enkrat
mesečno zadnji dan v mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p. in kmete) – izpis iz registra, ki ni starejši
od 30 dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga do 6. ure zjutraj,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika in na podružnice,
– da bo ponudil vse artikle iz posamezne
skupine blaga iz predračuna naročnika,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan (krajši odzivni čas pomeni prednost pri
izbiri pri izpolnjevanju drugih pogojev),
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 2006.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01295-6030675836 pri
UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 19. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki kandidatov
za ponudnike, ki predložijo pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2007 ob
8. uri; Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor.
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: 16. 11. 2006.
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
Ob-32625/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JVIZ
Občine Mozirje, OE Vrtec Mozirje, kontaktna oseba: Košica Marija, Šolska ulica 25,
3330 Mozirje, Slovenija, tel. 03/839-53-06,
faks 03/583-33-15, elektronska pošta: admin.jviz-mozirje@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih arti
klov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
1. skupina živil: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil: meso in mesni izdelki,
3. skupina živil: meso perutnine in perutninski izdelki,
4. skupina živil: ribe,
5. skupina živil: jajca,
6. skupina živil: sveža zelenjava, suhe
stročnice in naravno kisana zelenjava ter
sveže in suho sadje,
7. skupina živil: sladoledi,
8. skupina živil: zamrznjena zelenjava in
sadje,
9. skupina živil: zamrznjeni izdelki iz testa,
10. skupina živil: konzervirana zelenjava
in sadje,
11. skupina živil: sadni nektarji, sokovi
in sirupi,
12. skupina živil: žita, mlevski izdelki in
jajčne testenine,
13. skupina živil: kruh in pekovsko pecivo,
14. skupina živil: ostalo prehrambeno
blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JVIZ Občine Mozirje,
OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25, 3330
Mozirje.
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: mleko in mlečni izdelki; meso in mesni izdelki;
meso perutnine in perutninski izdelki; ribe;
jajca; sveža zelenjava, suhe stročnice in
naravno kisana zelenjava ter sveže in suho
sadje; sladoledi; zamrznjena zelenjava in
sadje; zamrznjeni izdelki iz testa; konzervirana zelenjava in sadje; sadni nektarji, sokovi in sirupi; žita; mlevski izdelki in jajčne
testenine; kruh in pekovsko pecivo; ostalo
prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 23 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 2. 2007 in/ali konec 31. 12.
2009.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od
30 dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– odločbo – dovoljenje za opravljanje
dejavnosti,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika,
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz predračuna naročnika,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan,
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 40 točk,
2. celovitost ponudbe 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni 20 točk,
4. dodatne ugodnosti 15 točk,
5. reference 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2006.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01279-6091341196 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2007 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 1. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2007
ob 10. uri; JVIZ Občine Mozirje, OE Vrtec
Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
JVIZ Občine Mozirje, OE Vrtec Mozirje
Št. 4
Ob-32652/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Skupnost osnovnih šol, kontaktna oseba: Majda
Zalokar, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, tel.
01/721-91-80, faks 01/721-91-85, elektronska pošta: skupnost.osnovnih.sol@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: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Frana
Albrehta, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik,
Osnovna šola Komenda Moste, Glavarjeva
cesta 37, 1218 Komenda, Osnovna šola
Marije Vere, Ljubljanska 16/a, 1241 Kamnik,
Osnovna šola Stranje, Zg. Stranje 22, 1242
Stahovica, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27 A, 1219 Laze v Tuhinju,
Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39, 1241
Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1. meso
in mesni izdelki, 2. perutnina in perutninski
izdelki, 3. ribe, 4. mleko in mlečni izdelki, 5.
kruh in pekovski izdelki, 6. slaščičarski izdelki, 7. sadje in zelenjava, 8. sadni sokovi,
9. testenine, 10. zmrznjena zelenjava, 11.
splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 1. 2009.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava o nezavajajočih podatkih, 2.
potrdilo o registraciji, 3. da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, 4. da proti ponudniku ni
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uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega namen je prenehanje
poslovanja, če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava, ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima sedež,
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati, 2. v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. v zadnjih treh letih oskrboval vsaj 4
pogodbene partnerje, 2. zagotavlja letne količine, 3. 30 dnevni plačilni rok, 4. dostava
fco šola oziroma podružnica šole, 5. odzivni
čas 24 ur, 6. zagotavljanje higiene živil in
kontrole kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2, največ 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 1. 2007.
Cena: 20.000 SIT (vključen DDV).
Valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
številka 18300-0254880079 odprt pri NLB
Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2007.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudb izbranim kandidatom: 8. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 1. 2007
ob 9. uri, Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Skupnost osnovnih šol
Št. 260-6/06-4
Ob-32745/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: Robert Vodopivec, univ. dipl. inž.
rač. (05/330-10-91), Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/330-15-50), Rajko Lisjak,
univ. dipl. org. (05/330-15-86), Erika Furlan, univ. dipl. ekon. (05/330-15-70); za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/330-15-50); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/330-15-80), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »Obnova poslovno informacijskega sistema« (št.: 260-6/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Naročnik objavlja javno naročilo za:
1. dobavo programske opreme:
A – planiranje, evidenco in registracijo
delovnega časa,
B – kadrovski informacijski sistem;
2. dobavo in montažo strojne in sis
temske programske opreme: (registrirni
terminali za registracijo (evidenco) delovnega časa, koriščenja prehrane in kontrolo
dostopa, podatkovne baze z licencami in
ostala sistemska programska oprema, ki je
potrebna za delovanje celotnega sistema, ki
je predmet javnega naročila.
(Za strežnike in operacijske sisteme poskrbi naročnik in niso predmet tega javnega
naročila. Naročnik si pridržuje pravico do
uporabe virtualnih strežnikov).
3. vzdrževanje programske in strojne
opreme v času veljavnosti garancijske
dobe (2 leti) po principu funkcionalni
ključ v roke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Rok za dobavo programske in strojne
opreme, instalacijo in montažo, izobraževanje uporabnikov ter pripravo za testiranje na enem oddelku je 30 dni od podpisa
pogodbe.
Testno delovanje sistema – 30 dni.
Rok za polno instalacijo, preizkus, izobraževanje in redni zagon ter primopredajo predmeta javnega naročila je 60 dni po
potrditvi primernosti testne verzije s strani
naročnika.
Vzdrževanje programske in strojne opreme v času veljavnosti garancijske dobe (2
leti) po principu funkcionalni ključ v roke.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja.
Bančna garancija za resnost ponudbe.
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (programska in strojna
oprema).
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.

Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje).
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji izročiti tudi
bančno garancijo za dobro in učinkovito izvajanje vzdrževanja za ves čas trajanja pogodbe, v višini 5% ponudbene vrednosti za
vzdrževanje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo pogodbeni znesek za aplicirano programsko in strojno opremo plačal
v enkratnem znesku v roku 60 dni od dneva
izstavitve računa, ki ga bo izbrani ponudnik
izstavil v zakonskem roku po uspešno opravljeni primopredaji predmeta pogodbe in zagonu »v živo« ter podpisu primopredajnega
zapisnika.
Naročnik se zavezuje plačevati storitve
vzdrževanja v letni višini 1/2 pogodbenega
zneska vzdrževanja, in sicer v 12 rednih
mesečnih obrokih za vsako leto, v 15 dneh
od dneva izstavitve računa, ki ga bo izbrani
ponudnik izstavil do 8. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(ponudnik kot pravna oseba in delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika);
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
– izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2001
do vključno 2006, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni;
– da mu v zadnjih petih letih ni bilo unovčeno nobeno finančno zavarovanje resnosti
ponudbe, dobre izvedbe posla ali finančno
zavarovanje za odpravo napak in pomankljivosti;
– da je ponudil predmet v skladu z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi predmeta
javnega naročila in da soglaša s posebnimi
zahtevami naročnika, določenimi v razpisni
dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža za-
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dnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti.
– Potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
– Potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence za
pravne osebe – oziroma za fizične, če je
ponudnik s.p.).
– Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja
ponudnika, da mu v zadnjih 5 letih ni bil
vnovčen instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga 6) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih
5 letih ni bil unovčen instrument finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.«.
– Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudil predmet v skladu z minimalnimi
zahtevanimi lastnostmi predmeta javnega
naročila in da soglaša s posebnimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo
(Priloga št. 7) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili
predmet javnega naročila v skladu z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi predmeta javnega naročila in da soglašamo s posebnimi zahtevami naročnika, določenimi v
razpisni dokumentaciji za predmetno javno
naročilo«.
– Pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga št.
8), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji
ali podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno predložiti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD-JN „obnova poslovno informacijskega sistema“. Pri negotovinskem
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plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2007 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: najmanj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2007
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-32785/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba:
Melita Dolenšek, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-418, faks
01/43-72-070, elektronska pošta: melita.dolensek@mail.ir-rs.si, internetni naslov:
www.ir-rs.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: 50-336-331/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava neregistriranega
zdravila baklofen.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.40.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost znaša 13,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2007, konec 14. 1.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo in nalogom za
plačilo v velikosti 1,350.000 SIT kot garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– original ali fotokopija veljavne registracije,
– original ali fotokopija izpiska iz kazenske evidence,
– original ali fotokopija potrdila sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– fotokopija veljavnega dovoljenja Agencije Republike Slovenije za zdravila in tehnične pripomočke za opravljanje prometa na
debelo z zdravili.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– original ali fotokopija potrdila DURS, da
je ponudnik poravnal davke, takse, prispevke in druge obvezne dajatve,
– original ali fotokopija Podatkov iz bilance uspeha in Izjavo o solventnosti poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: original izjave ponudnika.
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: 50-336-331/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 12. 2006 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 9. uri; Ljubljana, Linhartova 51.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-32816/06
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 – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, 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.

Stran

9120 /

Št.

120-121 / 24. 11. 2006

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 055/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme visoke ločljivosti.
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:
32.30.00.00-6, 33.45.11.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.32.00-8,
32.33.20.00-9,
32.32.31.00-4.
2) Kratek opis: kamkorderja visoke ločljivosti s priborom, studijski magnetoskop
visoke ločljivosti in CRT monitor visoke ločljivosti.
3) Obseg ali količina:
– 2 kompleta kamkorderjev visoke ločljivosti s priborom,
– 1 kos studijski magnetoskop visoke ločljivosti,
– 1 kos CRT monitor visoke ločljivosti.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.11.00-7.
2) Kratek opis: objektivi visoke ločljivosti.
3) Obseg ali količina: 4 kosi – objektivi
visoke ločljivosti.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
opreme visoke ločljivosti – po sklopih.
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 28. 2. 2007, v višini 6.200 EUR
(za oba sklopa) oziroma :
– 4.200 EUR (za sklop A),
– 2.000 EUR (za sklop B).
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 055/2006.
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 055/2006.
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 055/2006.
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 055/2006.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Sklop A:
1. ekonomska cena.
Sklop B:
1. ekonomska cena,
2. območje žariščnih razdalj pri zoom
objektivih,
3. minimalna razdalja pri zoom objektivih.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 24. 11. 2006 do
4. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 055/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 055/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, 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: 4. 1. 2007
ob 11. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 41402-00015/2006
Ob-32817/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: Breda P. Borovnik, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-360, faks
02/22-01-359.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega in potrošnega ma

teriala za potrebe Mestne uprave Mestne
občine Maribor, krajevnih skupnosti in
mestnih četrti v letu 2007 in 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vse lokacije mestne uprave, krajevne skupnosti in mestne četrti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
količine pisarniškega materiala so navedene
v obrazcu z okvirno mesečno potrebo.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
mesečna poraba,računajoč čas dobave – to
je 24 mesecev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: mesečne dobave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od sklenitve pogodbe; začetek 1. 1. 2007 in/ali konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe v višini
1,000.000 SIT v obliki nepreklicne bančne
garancije na prvi poziv ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici,
– bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
3% pogodbene vrednosti (mesečni znesek x 24). Izbrani ponudnik jo mora predložiti v roku 10 dni po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007..
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2006
ob 11. uri; kletna sejna soba naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
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Ob-32826/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, kontaktna oseba: Marija Tancek,
Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-52-70, faks +386/1/478-54-70,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si/mp/uiks/
jnuiks.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020-B-2006-13.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: či
stila, čistilni pribor, potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po Sloveniji.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.50.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugemu organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
2. stalno dovoljenje Urada RS za kemikalije za opravljanje dejavnosti prometa z
nevarnimi kemikalijami;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen in da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi po Zakonu o
preprečevanju korupcije naročnik ne sme
sodelovati;
4. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad
poslovnega računa;
5. da pravočasno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in koooperantov;
6. da je v zadnjih treh letih izvedel kvalitetno dobavo čistil vsaj petim kupcem;
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7. da je v celoti seznanjen z obsegom
javnega naročila in da ga je sposoben izvesti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
naročnikovi spletni strani.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 9. uri; sejna soba na naslovu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni datum sprejema odločitve glede oddaje javnega naročila: 19. 1. 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-32833/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, kontaktni osebi: Liljana Bregar in Andreja Žagar, Vrazov trg
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. Liljana
Bregar: 01/ 543-77-16 in Andreja Žagar:
01/543-77-11, faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta: Liljana.bregar@mf.uni-lj.si,
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana.
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: ocenjena letna količina: 3.159.565 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev, začetek 1. 1. 2007
in/ali konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 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:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. licenca za opravljanje ustrezne energetske dejavnosti, ki je zahtevana za dobavo električne energije upravičenim odjemalcem, ki jo izdaja Agencija za energijo RS;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da
ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen, potrdilo ne sme
biti starejše več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;
4. izpis iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
več kot 30 dni na dan oddaje ponudbe na
razpis;
6. lastna pisna izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije za
izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P,
2. potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran, dokumenta ne smeta biti starejša več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis,
3. lastna pisna izjava ponudnika, da nudi
30-dnevni plačilni rok po izstavitvi računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da je
zanesljiv, sposoben opravljanja dejavnosti,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2006 do 10.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2006
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pismeni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 102
Ob-32844/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Kolezija, kontaktna oseba:
Majda Istenič, Cesta v Mestni log 46, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-22-59,
faks 01/283-24-14, elektronska pošta: Majda.istenic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Kolezija,
Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni podsklop v okviru posamezne skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni iz
delki,
2. skupina živil – mesnine in salame,
3. skupina živil – konzervirane ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
kosmiči,
10. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
11. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni
dokumentaciji predvidel tudi podsklope. Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za celo-
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tno javno naročilo, za celoten sklop oziroma
razpisane podsklope znotraj posameznega
sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 15. 3. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
– cena – 80 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030661885, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Kolezija,
Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2007.

IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 14. 12. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovne šole Kolezija, Cesta v Mestni
log 46, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Osnovna šola Kolezija
Ob-32976/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., kontaktna oseba: Verica Vožič, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-750-50,
faks 05/61-750-15, elektronska pošta: verica.vozic@okoljepiran.si, internetni naslov:
www.okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila – mestni avtobus s kapa
citeto min.15 sedežev in 20 stojišč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave fco. Javno
podjetje Okolje Piran, d.o.o. Fornače 33,
Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
enega avtobusa.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT. Dodatni pogoji so v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik
mora navesti morebitne podizvajalce v ponudbi. 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
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima re-
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gistrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji):
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi).
Za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostmi).
2. Izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
3. Potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON-2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj.
5. Potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 28. 12. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2006 do 12.
ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2006
ob 13. uri, sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
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: 17. 11. 2006.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 7/1-06
Ob-32983/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna oseba: Nataša Osterc, Arh. Novaka
2B, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava mi
krobiološke diagnostike (gojišča, kemi
kalije in potrošni material) za Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava mikrobiološke diagnostike (gojišča, kemikalije in potrošni material).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v tajništvu Skupnosti zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota od dneva razpisa v Uradnem listu
ali tudi po pošti s tem, da je potrebno predhodno poslati potrdilo o plačilu po faksu
02/530-22-23. Kontaktna oseba je Nataša
Osterc.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 02340-0254785724 pri NLB d.d. s pripi-
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som »javni razpis za dobavo mikrobiološke
diagnostike« ali na blagajni Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 13. 12. 2006 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Ob-32996/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-246,
faks 01/43-72-070, elektronska pošta: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, internetni naslov: www.ir-rs.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: 50-336-332/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistilnih sredstev,
papirne galanterije in vrečk za odpadke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Linhartova
51, Maribor, Čufarjeva 5, Murska Sobota,
Lendavska 1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.32.94-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.32.94-0.
2) Kratek opis: sredstva za pranje perila
in pomivanje posode.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
950.000 SIT oziroma 3.964,28 €.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.32.94-0.
2) Kratek opis: sredstva za tračni pomivalni stroj.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,200.000 SIT oziroma 5.007,51 €.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.32.94-0.
2) Kratek opis: sredstva za dnevno čiščenje in dezinfekcijo.

Stran

9124 /

Št.

120-121 / 24. 11. 2006

3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,900.000 SIT oziroma 7.928,56 €.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.32.94-0.
2) Kratek opis: pripomočki za čiščenje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
550.000 SIT oziroma 2.295,11 €.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.32.94-0.
2) Kratek opis: sredstva za osebno
nego.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
600.000 SIT oziroma 2.503,76 €.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.32.94-0.
2) Kratek opis: sredstva za umivanje in
zaščito rok.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
7,000.000 SIT oziroma 29.210,48 €.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.12.20.00-4.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
7,000.000 SIT oziroma 29.210,48 €.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.11.00-7.
2) Kratek opis: vrečke za odpadke.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,900.000 SIT oziroma 7.928,56 €.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.12.00-8.
2) Kratek opis: embalaža za infektivne
odpadke.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
800.000 SIT oziroma 3.338,34 €.
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: skupna ocenjena vrednost javnega naročila je
21,900.000 SIT oziroma 91.387,08 €.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007, konec 31. 1.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo in nalogom
za plačilo v višini 10% razpisane vrednosti
skupine ali skupin, katere ponudnik ponuja,
kot garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 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:
– original ali fotokopija veljavne registracije,
– original ali fotokopija izpiska iz kazenske evidence,
– original ali fotokopija potrdila sodišča,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– original ali fotokopija potrdila DURS, da
je ponudnik poravnal davke, takse, prispevke in druge obvezne dajatve,
– original ali fotokopija bilance uspeha
za leto 2005 in Izjavo o solventnosti poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: original izjave ponudnika.
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: 50-336-332/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 1. 2007.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2007 do 12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2007
ob 13. uri; Ljubljana, Linhartova 51.
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: 17. 11. 2006.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-33007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Tezno, kontaktna oseba:
Franc Žunkovič, Zolajeva ulica 13, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/460-54-04, faks
02/460-45-03, elektronska pošta: ravnatelj@d-tezno.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročilo blaga po posameznih sklopih:
1. sklop: meso in mesni izdelki blago
po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,
2. sklop: perutnina in perutninski iz
delki blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1,
3. sklop: ribe, sveže in zamrznjene blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki blago
po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,
5. sklop: kruh in pekovsko pecivo blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,
6. sklop: slaščičarski izdelki blago po
tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,

7. sklop: sadje in zelenjava blago po
tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,
8. sklop: jajca blago po tretjem odstavku
19. člena ZJN-1,
9. sklop: brezalkoholne pijače blago po
tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,
10. sklop: moka in mlevski izdelki blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1,
11. sklop: splošno prehrambeno blago
blago po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Tezno, Zolajeva ulica 13, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila, začetek 15. 2. 2007 in/ali konec 15. 2.
2010.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
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: bodo opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
b) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
c) da ni dal zavajajoče podatke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
b) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
c) da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa,
d) da nudi 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da bo dostava fco skladišče naročnika-razloženo,
b) da zagotavlja kontrolo kakovosti,
c) da ima izpostavljeno notranjo kontrolo
HACCP-A.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR doma:
01100-6030631362.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v II. fazi predstavnik ponudnika s pooblastilom.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsem ponudnikom, ki jim bo priznana usposobljenost
bomo v 2. fazi poslali predračune, da podajo
ponudbe, z datumom odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Dijaški dom Tezno
Št. 105/06
Ob-33131/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših občanov Tezno, kontaktna oseba:
Antonija Žumbar, Panonska ulica 41, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/460-26-16, faks
02/460-26-14, elektronska pošta: antonija.zumbar@dso-tezno.si, internetni naslov:
www.dso-tezno.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/20063.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava blaga za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Panonska ul. 41.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: mlevski izdelki in testenine.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: jajca in jajčni melanž.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: sveže sadje in zele
njava.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: zamrznjeni pekovski izdelki.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: sveže meso in mesni izdelki (brez perutnine).
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: sveže perutninsko meso
in izdelki iz perutninskega mesa.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
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3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: zamrznjene ribe in morski
sadeži.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
sadje.
3) Obseg ali količina: po 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 blaga za prehrano Doma
starejših občanov Tezno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007, in/ali konec
31. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica za resnost ponudbe nad
10,000.000 SIT vrednosti predračuna,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti sklenjene
pogodbe, ne glede na vrednost sklenjene
pogodbe, če jo bo naročnik zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudbo lahko predloži le
posamezni ponudnik (ne v skupini).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-1/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti po vplačilu na
podračun pri UJP: 01100-6000000120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 31. 5. 2008.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 12. 2006
ob 13. uri; Panonska ulica 41, 2000 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: 17. 11. 2006.
Dom starejših občanov Tezno

Gradnje
Ob-33035/06
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 z dne 8. 9.
2006, obveščamo, da je postopek revizije
postopka izbire izvajalca končan, zato naročnik nadaljuje s postopkom predmetnega
javnega naročila.
Rok za predložitev ponudb je do dne
6. 12. 2006 do 12. ure na naslov naročnika
oziroma osebno v vložišču naročnika.
Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 12.
2006 ob 13. uri v sejni sobi naročnika.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 347-07-54/2005
Ob-33038/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo del:
G1-1 Maribor Ptujska cesta: izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 112 z dne 31. 10.
2006, Ob-30956/06 se popravi 16. točka in
se pravilno glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 10. 2007.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 430-707/2006-3
Ob-32528/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS – 889/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
vedba hlajenja vojašnice Ajševica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ajševica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden in naveden v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 koledarskih dni od uvedbe v
delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je razvidno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
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: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– potrdilo in lastna izjava, da proti ponudniku ni uveden kazenski postopek zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
– izjavo banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe izdala ponudniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe
in bančno garancijo za pravočasno odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
21. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 14. uri; Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-32530/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/321320/26-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova uličnih fasad na objektu Reslje
va 16, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Resljeva 16.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova uličnih fasad na objektu Resljeva 16,
Ljubljana.
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 500.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki bo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij, ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 92 z dne 1. 9.
2006, Ob-24200/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-299.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 12. 2006 do
12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje/soba 103, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 787/06
Ob-32649/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija prostora in nakup RTG apa
rata za Travmatološko kliniko – Polikli
nika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Njegoševa ul. 4, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.26.27.00-8, dodatni predmeti:
33.11.10.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija prostora in nakup RTG aparata za
Travmatološko kliniko – Poliklinika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti,
3. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po končni primopredaji in izstavljenem računu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje
tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2007.
Cena: 15.000 SIT oziroma 62,59 euro.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2007 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 10. 5. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 13. uri; v Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana – sejna soba 2. 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: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-484/2006/2
Ob-32977/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe adaptacije objektov PP Koper,
PPOP Koper ter PPP in EVSP Koper, št.
430-484/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba grad
beno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe adaptacije objektov PP Koper,
PPOP Koper ter PPP in EVSP Koper, ki
obsega naslednje sklope:
– sklop 1: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PP Koper,
– sklop 2: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PPOP Koper,
– sklop 3: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del za potrebe adaptacije
objekta PPP in EVSP Koper.
Predmet javnega razpisa (popis del, tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je podrobneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe
Dela se bodo izvajala na naslednjih lokacijah:
– sklop 1: PP Koper, Prečna ulica 6, Koper,
– sklop 2: PPOP Koper, Ukmarjev trg
6, Koper,
– sklop 3: PPP in EVSP Koper, vojašnica
Moretini, Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe adaptacije objekta PP Koper. Predmet javnega
razpisa (popis del, tehnične karakteristike
in ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 291,666.666,67 SIT brez
DDV oziroma 350,000.000 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe adaptacije objekta PPOP Koper. Predmet javnega
razpisa (popis del, tehnične karakteristike
in ostale zahteve naročnika) je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
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3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 58,333.333,33 SIT brez
DDV oziroma 70,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za potrebe adaptacije objekta PPP in EVSP Koper. Predmet javnega razpisa (popis del, tehnične
karakteristike in ostale zahteve naročnika)
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 79,166.666,67 SIT brez
DDV oziroma 95,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 429,166.666,67
SIT brez DDV oziroma 515,000.000 SIT z
DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo poobla-

ščenega revizorja (v primeru, da skupna
ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del;
– terminski plan;
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
– izjava ponudnika o naknadni predložitvi prospektne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 430-484/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43048406,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točko III.2.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo to-
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vrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
o nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
Naročnik si, v skladu z 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, kot jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Storitve
Št. 1671/11/06

Ob-32980/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt programa
Kohezijski skladi »Modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož (upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway
line Pragersko–Ormož) se popravijo naslednje točke:
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26094/05, Ur. l. RS, št. 99-101 z
dne 11. 11. 2005, Ob-30408/05, Ur. l. RS, št.
23 z dne 3. 3. 2006, Ob-6079/06, Ur. l. RS,
št. 28 z dne 17. 3. 2006, Ob-7626/06, Ur. l.
RS, št. 59-60 z dne 9. 6. 2006 Ob-16450/06
in Ur. l. RS, št. 102-103 z dne 6. 10. 2006,
Ob-28102/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2006 do 8.
ure po lokalnem času; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
SI 2000 Maribor.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 17. 11. 2006 ob 9. uri po lo
kalnem času; Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva 5, SI 2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Javna agencija
za železniški promet RS
Št. 1671/11-06

Ob-32981/06
Popravek
V javnem razpisu za projekt programa
Kohezijski skladi »Modernizacija SV in TK
naprav na progi Pragersko–Ormož (upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway
line Pragersko–Ormož) se popravijo naslednje točke:
IV.1.3) Previous publication concerning
the same contract: 2005/S 188-185166, of
29. 9. 2005, 2005/S 214-210762, of 8. 11.
2005, 2006/S 40-042294 of 28. 2. 2006,
2006/S 52-053808 of 16. 3. 2006, 2006/S
106–112967 of 7. 6. 2006 and 2006/S 189–
200215 of 4. 10. 2006.
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IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders
or requests to participate: 17. 11. 2006 till
08.00 hrs local time; Public agency for
railway transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
IV.3.7.2) Date, time and place: 17. 11.
2006 at 09.00 hrs local time; Public agency
for railway transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
13. 11. 2006.
Public agency for railway transport
in Republic of Slovenia
Ob-32250/06
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 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 036/2006 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskarske storitve in blago ob protoko
larnih in drugih dogodkih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za zunanje
zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; dodatni predmeti, glavni besednjak: 78.20.00.00-9; 78.21.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– tiskanje za potrebe protokolarnih dogodkov,
– tiskanje map in blokov,
– tiskanje novoletnih voščilnic,
– tiskanje publikaciji, brošur, zbornikov,
poročil,
– tiskanje plakatov,
– tiskanje rokovnikov, koledarjev, namiznih koledarjev z dotiskom,
– izdelava in dotisk kuver raznih formatov,
– vse ostale vrste in oblike tiska,
– druge spremljajoče storitve povezane
s predmetom javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki z katerim bo sklenjen okvirni sporazum, bodo morali v 10 dneh od prejema
izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku predložiti zavarovanje v obliki
lastne menice v višini 300.000 SIT, z veljavnostjo do konca veljavnosti okvirnega
sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik plača račun 30. dan od dneva prejetja
računa.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik je v preteklih treh letih od
roka za oddajo ponudbe izvedel vsaj 5 podobnih tiskarskih storitev v višini posameznega naročila najmanj 2 mio SIT brez DDV;
kot podobne tiskarske storitve se bodo upoštevale storitve tiska predmetov iz postavk 1
do 10 specifikacij; kandidat mora imeti vseh
5 referenc za različne predmete iz postavk
1 do 10 specifikacij.
5. Prva priprava, tisk in dobava predmetov iz posameznega sklopa navedenega v
specifikacijah se izvede v roku 15 dni od
prejema posameznega naročila. Dodatno
naročilo se izvede v roku 3 dni od naknadnega naročila. Naročila v nujnih primerih (iz
točke 1.) se izvede v roku 1 dneva, možne
so zahteve v krajšem roku tudi izven rednega delovnega časa po dogovoru s kontaktno
osebo naročnika.
6. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 1:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 2:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne bo predložil bo naročnik štel, da
ga ponudnik za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ne potrebuje.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 3:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 6:
Obrazec BON, iz katerega je razvidno,
da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
(samostojni podjetnik predloži dokazila bank
kjer ima odprte račune, iz katerih sta razvidna navedena pogoja). Obrazec mora biti
aktualen (izkazovati mora stanje tekočega
ali preteklega meseca).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4:
Reference so razvidne iz obrazca A4prijava – predložitev posebnega dokazila
ni potrebna.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 5:
Ponudnik potrdi roke izvedbe s predložitvijo obrazca A-10 – predložitev posebnega
dokazila ni potrebna.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 036/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na pisno zahtevo ali na elektronski naslov
http://www.gov.si/mzz (javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006 do 12.
ure.
Ponudbo je mogoče oddati vsak delavnik
med 8. in 15. uro v glavno pisarno Ministrstva za zunanje zadeve.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ni
javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatna
pojasnila je mogoče zastavljati izključno
preko informacijskega sistema na naslov
http://www.praetor.si (V rubriki Vprašanja in
odgovori, do pet dni pred rokom za oddajo
ponudb do 12. ure).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-32251/06
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 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 034/2006 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: iz
vedba jezikovnih tečajev za uslužbence
Ministrstva za zunanje zadeve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za zunanje
zadeve, Prešernova cesta 25.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
80.42.80.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je:
1. treh terminskih blokov po 60 ur internih jezikovnih tečajev angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine, španščine in
ruščine v šolskem letu 2006/2007 in v prvi
polovici šolskega leta 2007/2008 in
2. izvedba individualnih tečajev češčine, poljščine, turščine, grščine, srbščine,
hrvaščine, makedonščine, slovaščine, madžarščine, romunščine, bolgarščine, nizozemščine, švedščine, finščine, danščine,
portugalščine, japonščine, kitajščine, arabščine, hebrejščine, hindu in farsi jezikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki, s katerimi bo sklenjena pogodba,
bodo morali ob podpisu pogodbe, naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v obliki bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 800.000 SIT, z veljavnostjo od
sklenitve pogodbe do izpolnitve pogodbenih
obveznosti, podaljšano za 30 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
plača račun 30. dan od dneva prejetja računa in prejetja poročila o izvedenih tečajih.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Izvajalec mora zagotoviti ustrezno
usposobljene predavatelje z najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri – za
vsak jezik vsaj enega predavatelja (redno
ali pogodbeno zaposlenega).
5. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
6. Ponudnik mora ponuditi izvajanje jezikovnih tečajev za vse jezike, na način kot je
določen v obrazcu A10-Specifikacije.
7. Izvajalec mora predložiti po vsaj dve
referenci za poučevanje vsakega jezika, in
sicer za skupine s 6-12 udeleženci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 1:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 2:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne bo predložil bo naročnik štel, da
ga ponudnik za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ne potrebuje.
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 3:

Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 5:
Obrazec BON, iz katerega je razvidno,
da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
(samostojni podjetnik predloži dokazila bank
kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden
zgoraj navedeni pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4:
Fotokopije potrdila o izobrazbi (diplome
ustrezne smeri).
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 6:
Razvidno iz obrazca A-10 Specifikacije
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 7:
Razvidno iz obrazca A-4 Prijava (pod
točko 1.6 Reference).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 034/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na pisno zahtevo ali na elektronski naslov
http://www.gov.si/mzz (javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2006 do 11.
ure.
Ponudbo je mogoče oddati vsak delavnik
med 8. in 15. uro v glavno pisarno Ministrstva za zunanje zadeve.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatna
pojasnila je mogoče zastavljati izključno
preko informacijskega sistema na naslov
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in
odgovori, do pet dni pred rokom za oddajo
ponudb do 12. ure).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-32277/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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.gov.si/mzz.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 3.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 038/2006 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organizacija in izvedba izrednih letalskih
prevozov za potrebe Ministrstva za zuna
nje zadeve RS.
Naročnik želi skleniti okvirni sporazum z
več potencialnimi ponudniki, ki mu lahko ponudijo storitev organizacije najema letal za
potrebe naročnika (v primeru izbire za konkreten let bo moral izbrani ponudnik izvesti
storitve skladno s specifikacijami in konkretnim povpraševanjem naročnika).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.21.00.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za dobro izvedbo posla v višini
1,000.000 SIT, skupaj s pooblastilom za izpolnitev, z veljavnostjo do konca veljavnosti
pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik je v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa opravil vsaj tri organizacije
primerljivih posebnih letalskih prevozov za
poljubnega naročnika državne uprave v katerikoli državi EU v vrednosti posameznega
prevoza najmanj 1,000.000 SIT (zahteva po
referenci za poljubnega naročnika katerekoli državne uprave v EU izkazuje izkušnje
glede na posebne zahteve državnega protokola);
4. ponudnik (oziroma vsaj ena oseba zaposlena pri ponudniku) ima dovoljenje za
prosto gibanje po mejnem pasu letališča
Ljubljana (potrebno za izvedbo organizacije);
5. ponudnik ima dostop do borze poslovnih letal, ki zajema vsaj 300 letal ali: ponudnik ima v neposredni posesti oziroma je la-
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stnik vsaj enega letala ki ustreza razpisanim
specifikacijam;
6. ponudnik ima operativni center, ki deluje 7 dni na teden, 24 ur na dan;
7. ponudnik ima vsaj 3 ustrezno usposobljene kadre, ki poznajo postopke sprejema
in odprave potnikov in letal (IATA GHM 810
in EBAA Business Aviation Code of Conduct);
8. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 1:
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (izpisek iz sodnega registra).
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 2:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 3:
Razvidno iz točke 1.6 reference obrazca
prijava (A-4) – dokumenta ni potrebno ponovno priložiti na tem mestu.
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 4:
Dovoljenje za gibanje in muditev na mejnem prehodu in območju mejne kontrole letališča Ljubljana, skladno z določili Zakona o
nadzoru državne meje (Ur. l. RS, št. 1/91).
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 5:
Razvidno iz obrazca A-10 specifikacije,
postavka 2 – dokumenta ni potrebno ponovno priložiti na tem mestu.
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 6:
Razvidno iz obrazca A-10 specifikacije,
postavka 3 – dokumenta ni potrebno ponovno priložiti na tem mestu.
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 7:
Ponudnik s podpisom prijave potrdi izpolnjevanje tega pogoja.
Dokazilo za izpolnjevanje pogojev št. 8:
Razvidno iz celotne prijave ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 038/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Republika
Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
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Št. 6/35/1-06
Ob-32508/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izbor agencije za zakup medijev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor agencije za zakup medijev:
– čisti zakup,
– zakup z delnim načrtovanjem,
– zakup z načrtovanjem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74400000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbor
agencije za zakup medijev.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izbrani
izvajalec bo predložil tudi bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.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:
Pogoji:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, kije 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,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
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– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. popusti za objave
v medijih, kjer naročnik
največ oglašuje
2. agencijska provizija

Ponderiranje
70
30

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 97/S.
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:
7. 1. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila. Razpisna
dokumentacija je objavljena tudi na spletni
strani www.posta.si.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 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 16. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 1.
2007 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 11. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3330-02
Ob-32527/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vanda Škerjanc,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: nadzor tehničnega varovanja
objektov in fizično varovanje premoženja v
skladiščih Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve (v besedilu tudi: zasebno
varovanje).
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06 S /2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzor tehničnega varovanja objektov
in fizično varovanje premoženja v skla
diščih Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije po Sloveniji.
NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
2) Kratek opis: nadzor nad delovanjem
vgrajenega sistema za proti vlomno in proti
požarno varovanje objektov s 24-urnim prenosom signala iz skladišč Zavoda na operativno-nadzorni center, redno servisiranje
sistema, vključno z morebitnimi manjšimi
popravili.
3) Obseg ali količina: nadzor v vseh skladiščih v upravljanju Zavoda.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
2) Kratek opis: fizično varovanje premičnega in nepremičnega premoženja pred uničenjem, tatvino in stalen fizičen nadzor nad
vgrajenimi tehničnimi sistemi protipožarne
in proti vlomne zaščite v skladišču naftnih
derivatov Ortnek.
3) Obseg ali količina: nadzor in fizično
varovanje skladišča Ortnek.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala v obdobju
treh let od dneva sklenitve pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: tri leta od dneva sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3,000.000 SIT z

rokom zapadlosti najmanj 38 mesecev od
dneva sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni rok plačila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje:
– iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 42.
člena ZJN-1; četrti odstavek 1. in 2. točka,
– iz 42.a člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: glej točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1
(E. Finančna disciplina in A.I.4 ponudnikovi
prihodki v zadnjem bilančnem obdobju).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenco za varovanje premoženja (31.
člen ZzasV),
– licenco za upravljanje z Varnostnonadzornim centrom (34. člen ZzasV),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za odobritev frekvence APEK-a iz katerega je razvidno, da ima ponudnik ali njegov
podizvajalec odobritev za neprekinjeno in
neposredno komunikacijo med varovanim
objektom in varnostno nadzornim centrom.
V primeru, da ima ponudnik podizvajalca,
mora predložiti njegovo dovoljenje in medsebojno sklenjeno pogodbo.
Dodatno za 2. sklop: izbrani ponudnik
bo moral pred podpisom pogodbe predložiti
seznam ljudi z dokazili o usposobljenosti,
ki bodo zaposleni v skladišču Ortnek, in
sicer:
– fotokopije službenih izkaznic MNZ za
varnostnike,
– potrdilo o opravljenem izpitu za nepoklicnega izprašanega gasilca, ki ga izda
pristojno Gasilsko društvo oziroma Gasilska
zveza,
– potrdilo o usposobljenosti za RKB zaščito, ki ga izda Ministrstvo za obrambo,
Uprava za zaščito in reševanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za posamezni sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
10100-0039157343 ali 29000-0055148819,
z navedbo »Ponudba – zasebno varovanje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva, ki je določen za
oddajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija in zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 10. uri; Ljubljana, Dunajska 106, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 786/06
Ob-32541/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Komercialni sektor, Zaloška cesta 2, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, tajništvo
komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje zimske službe
na površinah Kliničnega centra.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.21.20.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prejemu računa za posamezni
potrjeni mesečni račun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894, sklic
na številko 00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007
do 12. ure, Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Zaloška cesta 14, Ljubljana, II.
nadstr. sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo možnost brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu
iz I.3. točke te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-32614/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Ptuj, kontaktna oseba:
Aleksander Voda, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-14-00, elektronska pošta: aleksander.voda@sb-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01.4-91/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: či
ščenje vseh bolnišničnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Ptuj,
Potrčeva 23-25, Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti za resnost ponudbe
bančno garancijo v višini 2,000.000 SIT in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
3,000.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 60 dni po izdaji 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, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti – potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni od dneva
objave JN v Ur. l. RS;
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen ter da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču,
zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad – potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
od dneva objave JN v Ur. l. RS;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad ali carinska uprava – potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni od dneva
objave JN v Ur. l. RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5.  da je predložil potrjen obrazec
BON-2 (pravne in gospodarske družbe) ali
BON-1/SP (samostojni podjetniki) in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima
ponudnik transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – original
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva objave JN v Ur. l. RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. da je ponudnik v zadnjih 3 letih izvajal storitve čiščenja v trajanju 1 leta v eni
bolnišnici enake zahtevnostne stopnje – z
operacijskimi prostori (reference);
7. izpolnjeno izjavo, da ni dal zavajajočih
podatkov;
8. izpolnjeno izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev naročnika;
9. izjavo o plačilnih pogojih;
10. izjavo, da ima ponudnik zaposlenega vsaj enega delavca s VI ali VII stopnjo
izobrazbe sanitarne (ali temu identične)
smeri;
11. izjavo, da bo prevzel delavce, ki so
bili zaposleni na delih čiščenja pri naročniku;
12. izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine za vse razpisane vrste storitev;
13. da je predložil opis tehnologije čiščenja ter opredeliti vsa sredstva, čistila in pripomočke, ki jih bo v ta namen uporabljal;
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14. izjavo o prisotnosti vodje na lokaciji
naročnika vsaj 8 ur dnevno;
15. predložena parafirana pogodba o
prevzemu delavcev;
16. predložena parafirana pogodba o izvedbi storitve.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– kadrovska zahteve,
– fiksnost cene,
– ISO Standard.
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 22. 12. 2006.
Cena: 7.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: izključno na TR št.
01100-6030278670.
Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti vsak dan samo osebno pri kontaktni
osebi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 10. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Ptuj
Št. 594/06
Ob-32623/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
kontaktni osebi: Igor Ahačevčič in Matej Jug
Bratovž, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-92-10, faks 01/478-92-94,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, internetni
naslov: www.arsktrp.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AKTRP – tisk grafike 2007,
št. 676/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za tisk črnobelih ortofoto
posnetkov parcel formata A3 za potre
be vrisovanja rabe kmetijskih zemljišč,
njihovo sortiranje po upravičencih (isti
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upravičenec ima lahko več parcel), zgiba
nje, kuvertiranje in dostava na pošto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevzem gradiva za tisk
na sedežu naročnika, tisk, sortiranje, zgibanje, kuvertiranje na lokaciji izvajalca ter
oddaja na pošto.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 78.10.00.00-8, dodatni predmeti:
78.15.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
ocenjena količina: 70.000 preglednih kart s
sortiranjem, zgibanjem in kuvertiranjem in
280.000 grafičnih listov s sortiranjem, zgibanjem in kuvertiranjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
24. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb.
Izbrani ponudnik bo moral predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo 30 dni po izvedbenem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 30 dni po opravljeni storitvi in prejemu
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. reference: ponudnik je v zadnjih treh
letih od objave razpisa za enega ali več
naročnikov (število natisnjenih obrazcev za
naročnike se sešteva) natisnil vsaj 600.000
podobnih obrazcev. Za podoben obrazec
se šteje črnobeli ali barvni obrazec najmanj
formata A4 ali večji (CYMK ali druga barvna
paleta), ne glede na tehniko tiska;
5. skladnost ponudbe s specifikacijo (ponudnik ima kapacitete, ki omogočajo izvedbo storitev v zahtevanih rokih, ter izdelan
rezervni načrt izvedbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. V primeru, da ponudnik dokazila
v tej točki ne bo priložil bo naročnik štel, da
je podal lastno izjavo, da ga za opravljanje
predmetnih storitev ne potrebuje;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravo-

sodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca Prijava A-4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5;
razvidno iz obrazca specifikacija (A-10).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AKTRP-tisk grafike
2007 št. 676/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh http://www.arsktrp@gov.si (rubrika
javna naročila), oznaka JN »AKTRP-tisk
grafike 2007« oziroma pisni zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi
na: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali
po e-mailu: javnarocila.aktrp@gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 12.30; sedež naročnika, 1. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatna pojasnila je mogoče zahtevati preko e-maila na
naslovu: http:www.javnarocila.aktrp@gov.si
(rubrika vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-32763/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje, kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl. prav.,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00, faks 01/478-40-52, 53, elektronska pošta: Sabina.Hajric@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
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Kategorija storitve: 27 (Priloga 1B).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43001 – 15/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovno pregledovanje vlog za okolje
varstveno dovoljenje za naprave, ki lahko
povzročejo onesnaževanje okolja večje
ga obsega.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe je sedež
podjetja izbranega ponudnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok izvedbe je 10 mesecev po
podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
Proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, oziroma da
izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja dejavnosti (novela ZGD-F, Ur. l. RS,
št. 45/01 in 59/02 – popravki),
d) da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
b) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
c) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
b) da znaša višina povprečnega letnega
prometa ponudnika za zadnja 3 leta: leto
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2003, 2004 in 2005 najmanj 120,000.000
SIT/500.752 EUR,
C) da je ponudnik v preteklih 3 letih in
tekočem letu kot izvajalec ali podizvajalec
izvedel vsaj 5 poslov, podobnih razpisanim
v pogodbeni vrednosti vsaj 1,200.000 SIT
(z vštetim DDV) 5008 EUR, šteto za vsak
posel posebej ter na podlagi in ob uporabi
slovenskih predpisov in zakonodaje,
Kot ustrezne reference bo naročnik štel
potrjene reference pri: (i) strokovni pomoči
pri pripravi ali (ii) strokovnem svetovanju za
pripravo ali (iii) strokovni obdelavi oziroma
strokovnem pregledovanju vlog ali prijav za
okoljevarstveno dovoljenje za IPPC naprave, iz vsaj treh različnih dejavnosti navedenih v prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in
napravah, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (Ur. l. RS, št. 97/04).
d) da v projektni skupini poleg nosilca
naloge/vodje projekta zagotovi še najmanj 6
sodelavcev/članov projektne skupine,
e) da zagotovi ustreznost izobrazbe
nosilca naloge/vodje projekta in sodelavcev/članov projektne skupine ter predloži
ustrezna zahtevana dokazila,
f) da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj 10 let delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
g) da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%.
Zahtevana dokazila o izpolnjevanju zahtevnih pogojev so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. referenčna dela ponudnika (vključno
s podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v
ponudbi) samo za področje razpisanih del
in samo za obdobje zadnjih 3 dopolnjenih in
tekočega leta (70%),
2. ponudbena cena razpisanih del
(30%).
Način uporabe in pomen posameznega
merila sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2006 (velja
za razpisno dokumentacijo), dopolnitve v
skladu z določbami ZJN 1 A.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
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ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2006,
ob 12.45; Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, sejna
soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-32808/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: postavitev in vzdrževanje sanitarnih
objektov ob državnih cestah v RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 2. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
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da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2007 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2007
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 62,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-32829/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Marjeta Rejc Saje, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/309-45-39, faks
00386(0)1/309-45-91 ali 00386(0)1/309-45-92,
elektronska pošta: gp.mop@gov.si, internetni naslov: http://www.mop.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: MOP, kontaktna oseba: Marjeta
Rejc Saje, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/309-45-39, faks
00386(0)1/309-45-91ali00386(0)1/309-45-92,elektronska pošta: Marjeta.Rejc-Saje@gov.si,
internetni naslov: www.sigov.si/mop.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Mani
Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/478-73-20, faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/478-73-20, faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik:4112-6/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava Državnega lokacijskega načrta
(DLN) za zagotavljanje poplavne varnosti
v Spodnji Savinjski dolini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se izvaja na terenu, sedežu podjetja, sedežu naročnika.
Šifra NUTS: SI 00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.20.00–4, dopolnilni besednjak: storitve gradbenega projektiranja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1. faza:
– analiza pridobljenih smernic 2. faza,
– priprava predloga za zavarovanje
prostora,

– izdelava usmeritev za načrtovanje
prostorske ureditve v IP;
– 2. faza:
– izdelava predloga DLN,
– dopolnitev predloga DLN po recenziji,
– izdelava računalniške animacije
predstavitve rešitve v DLN,
– izdelava gradiva za javne obravnave
(karte za na stene),
– izdelava povzetka DLN za javno razgrnitev;
– 3. faza:
– sodelovanje na javnih obravnavah,
– priprava povzetka pridobljenih pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve predloga DLN in priprava odgovorov
na pripombe iz javne razgrnitve;
– 4. faza:
– izdelava dopolnjenega predloga DLN
na podlagi sprejetih stališč do pripomb in
predlogov danih v času javne razgrnitve predloga DLN,
– analiza pridobljenih smernic 3. faza,
– priprava gradiva za pridobitev mnenj
nosilcev urejanja prostora;
– 5. faza:
– izdelava usklajenega dopolnjenega
predloga DLN na podlagi mnenj nosilcev
urejanja prostora ter mnenja recenzentov;
– 6. faza:
– dopolnitev povzetka o DLN po sprejemu DLN na Vladi RS,
– izdelava končnih elaboratov DLN.
– koordinacije,
– materialni stroški.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 14. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni po izstavitvi 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 mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom oziroma
da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur.
l. RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
4. da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
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5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti,
6. da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
7. da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj 3 sodelavcev/članov projektne skupine,
8. da zagotovi ustreznost izobrazbe
nosilca naloge/vodje projekta in sodelavcev/članov projektne skupine ter predloži
ustrezna dokazila,
9. da zagotovi, da ima odgovorni nosilec naloge/vodja projekta izobrazbo univ.
dipl. inž. kraj. arh. ali univ. dipl. inž. arh., in
najmanj 10 let delovnih izkušenj, sodelavec/član projektne skupine pa najmanj 5 let
delovnih izkušenj,
10. da izkaže, da je kot glavni izvajalec izdelal ali kot partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) sodeloval pri vsaj 2
javnih naročilih za podobna dela; izdelava
Primerjalne študije variant ali Državnega lokacijskega načrta za objekte državne infrastrukture. Reference ne smejo biti starejše
od 1. 1. 2003,
11. da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo
razpisane naloge predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l. RS, št. 110/02,
in 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1),
12. da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: dokazilo, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
obrazec BON, iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznostih (samostojni podjetnik predloži dokazila
bank, kjer ima odprte račune, iz katerih je
razviden zgoraj navedeni pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D4,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 11:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D2,
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– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 12:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4112-6/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti brezplačno na
sedežu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 13. uri; MOP, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
sejna soba št. 514/V. nadstropje.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
V.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-32831/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Marjeta Rejc Saje, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/309-45-39, faks
00386(0)1/309-45-91 ali 00386(0)1/309-45-92,
elektronska pošta: gp.mop@gov.si, internetni naslov: http://www.mop.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: MOP, kontaktna oseba: Marjeta
Rejc Saje, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/309-45-39, faks
00386(0)1/309-45-91ali00386(0)1/309-45-92,elektronska pošta: Marjeta.Rejc-Saje@gov.si,
internetni naslov: www.sigov.si/mop.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Mani
Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4112-5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava »idejnega projekta za zagota
vljanje poplavne varnosti v Spodnji Sa
vinjski dolini«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se izvaja na terenu, sedežu podjetja, sedežu naročnika.
Šifra NUTS: SI 00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.20.00–4, dopolnilni besednjak: storitve gradbenega projektiranja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– projekt zadrževalnikov ob Savinji in
Bolski,
– ureditve Savinje in regulacije potokov
znotraj zadrževalnikov,
– projekt sanacije območja stranskega
odvzema,
– geološko-geomehansko poročilo,
– projekt sanacije kontaktnih površin v
zadrževalnikih ob Savinji,
– projekt vodomernih postaj, lokalnih
centrov vodenja in območnega centra vodenja,
– zasnovalne skice objektov (mostovi,
ploščati propusti, zidovi),
– nadvišanje ceste,
– deviacije poljskih poti,
– ureditev notranjih in zalednih voda,
– idejne rešitve komunalnih vodov,
– zbirna karta komunalnih vodov,
– idejni projekt krajinske ureditve,
– projekt organizacije gradbišča,
– katasterski elaborat za vodnogospodarske ureditve in komunalne vode,
– koordinacije,
– materialni stroški.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 14. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,600.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni po izstavitvi 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 mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom oziroma
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da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD-F, Ur. l.
RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
4. da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti,
6. da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
7. da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj 9 sodelavcev/članov projektne skupine,
8. da zagotovi ustreznost izobrazbe
nosilca naloge/vodje projekta in sodelavcev/članov projektne skupine ter predloži
ustrezna dokazila,
9. da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta izobrazbo univ. dipl.
inž. grad. in najmanj 10 let delovnih izkušenj, sodelavec/član projektne skupine pa
najmanj 5 let delovnih izkušenj,
10. da izkaže, da je v preteklih 3 letih in
tekočem letu izdelal vsaj 4 Idejne projekte
ali PGD/PZI dokumentacije za podoben tip
objekta, ki je predmet razpisa, in sicer:
– 1 projekt s področja: protipoplavnih
nasipov (min. dolžina 200 m) in 1 projekt
zadrževalnika visokih voda volumna več kot
200.000 m3 prostornine in
– 2 projekta s področja regulacije vodotokov z b>20m, v dolžini min. 500 m,
11. da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo
razpisane naloge predpisuje Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02)
in dopolnitve Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1A, Ur. l. RS, št. 47/04) ter Pravilnik o
projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 66/04 in 54/05),
12. da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: dokazilo, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
obrazec BON, iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik predloži dokazila
bank, kjer ima odprte račune, iz katerih je
razviden zgoraj navedeni pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C;
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– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga C;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 11:
ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D2;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 12:
Ponudnik to potrdi z izpolnjenim obrazcem
Priloga D1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4112-5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti brezplačno na
sedežu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 13. uri; MOP, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
sejna soba št. 514/V. nadstropje.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
V.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 215/06
Ob-32848/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Kranj, kontaktna oseba: Milan
Krančan, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-13-00, faks 04/233-13-32,
internetni naslov: www.du-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Consilium d.o.o., kontaktna oseba: Maja Potočnik, Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: maja.potocnik@consilium.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Consilium d.o.o., kontaktna oseba: Maja Potočnik, Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: maja.potocnik@consilium.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Consili-

um d.o.o., kontaktna oseba: Maja Potočnik,
Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: maja.potocnik@consilium.si.
II.1) Opis: oddaja javnega naročila prevoz in raznašanje toplih obrokov na domove starejšim in invalidom, občanom Mestne
občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja javnega naročila prevoz in ra
znašanje toplih obrokov na domove sta
rejšim in invalidom, občanom Mestne
občine Kranj, Občine Naklo in Občine
Šenčur.
Predmet javnega naročila obsega zlasti
izvedbo naslednjih storitev:
– prevoz toplih obrokov iz Doma upokojencev Kranj na domove občanov,
– raznašanje toplih obrokov na dom občanov vsak dan med 11. in 14.30,
– vročanje pisnih obvestil in računov občanom, ki so uporabniki storitve, ki je predmet javnega naročila,
– vsakodnevno vračanje kompletov posod za razvoz toplih obrokov.
Število prevozov je okvirno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Kranj,
Občina Naklo in Občina Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevoz
in raznašanje toplih obrokov na domove starejšim in invalidom, občanom Mestne občine
Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila mora znašati najmanj 20 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina izvajalcev, ki mora predložiti pravni
akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo
nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje nosilca posla pri izvedbi
javnega naročila,
– pooblastilo nosilcu posla in odgovorni
osebi nosilca posla za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,
– vrsta storitev, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,
– izjava, da so vsi izvajalci seznanjeni z
navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter
merili za dodelitev javnega naročila in da z
njimi v celoti soglašajo,
– izjava, da so vsi izvajalci seznanjeni
s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) ponudnik mora pripraviti ponudbo v
skladu s pogoji iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
B) ponudnik mora izpolniti obrazec Podatki o ponudniku;
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C) ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
D) ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano s njegovim poslovanjem ali v
zvezi s podkupovanjem, oziroma mu ne sme
biti izdana pravnomočna sodna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
E) ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
njegovim poslovanjem.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) za pravne osebe redni izpisek iz sodnega registra z izpisom vseh dejavnosti,
ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje
ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo
izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, ki
odraža zadnje pravnorelevantno stanje;
B) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem ali
v zvezi s podkupovanjem, oziroma mu ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
C) izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
njegovim poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izkazati, da je v letih
2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005 najmanj 6
mesecev izvajal dela, ki so enaka ali podobna predmetu javnega naročila.
Za dokazilo mora ponudnik predložiti izpolnjen seznam referenc in predložiti potrdilo, izdano s strani referenčnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 12. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki jo
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo, ko vplačajo znesek 2.000 SIT na račun
02140-0253173296, odprt pri NLB, sklic:
razpisna dokumentacija DUK, ter kontaktni
osebi za izdajo razpisne dokumentacije predložijo originalno potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno; 18. 12. 2006 ob 10. uri; Consilium d.o.o.,
Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, sejna soba
v pritličju, vhod iz dvorišča.
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: 17. 11. 2006.
Dom upokojencev Kranj
Št. 120/2006
Ob-32995/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino, kontaktna oseba: Tatjana Jakovljevič, Štefanova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/426-57-01, faks
01/425-91-46, elektronska pošta: uradzamladino.mszs@gov.si, internetni naslov:
http://www.uradzamladino.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: 430-16/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev dejavnosti nacionalne
agencije evropskega mladinskega pro
grama Mladi v akciji v obdobju 2007–
2013.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kot 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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2013.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila, veljavna do 15. 1. 2007;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5% vrednosti
letne pogodbe, veljavna najmanj še 1 dan
po prenehanju veljavnosti letne pogodbe;
– potrdilo banke o vezanih sredstvih (v
višini najmanj 15 milijonov SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– na ta razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki
imajo enega od naslednjih statusov: zasebni
zavod, javni zavod, javni sklad, ustanova;
– ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi;
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
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dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS;
– ponudnik se mora s podpisom priložene izjave obvezati, da bo naročniku za
čas trajanja pogodbe omogočil neposredni
vpliv na delovanje organizacije in izvajanje
nadzora nad potekom programa in sredstvi,
s katerimi se izvaja program;
– ponudnik mora zagotavljati visoko raven etničnih in profesionalnih načel, katerih
spoštovanje je zavezujoče za vse zaposlene
– sprejeta formalna pravila (kodeks ravnanja) zaposlenih;
– ponudnik mora imeti ustrezno kadrovsko strukturo za kakovosto delovanje nacionalne agencije;
– ponudnik mora imeti ustrezno organizacijsko strukturo (izdelan organigram), ki
bo omogočala preprečevanje konflikta interesov med svetovalnimi in odločitvenimi
funkcijami;
– ponudnik mora imeti primerno strojno
in programsko opremo za izvajanje nalog
nacionalne agencije;
– ponudnik mora razpolagati z ustreznimi poslovnimi prostori, ki omogočajo fizično
ločenost posameznih funkcij;
– ponudnik mora zagotavljati nadzor nad
izvajanjem programa bodisi preko notranjega nadzora bodisi z najemom zunanjega
izvajalca;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi finančnimi sredstvi za zagon in izvajanje
programa v primeru začasnega izpada financiranja s strani naročnika ali Evropske
komisije, in sicer za obdobje najmanj treh
mesecev;
– ponudnik se mora s podpisom priložene izjave obvezati, da bo najkasneje v dodatnem korektivnem roku, pred sklepanjem
pogodbe med izvajalcem in naročnikom (v
decembru 2006) zagotovil: izvajanje finančnega poslovanja in računovodstva v skladu
z navodili Evropske komisije, organizacijsko
ločenost in ločenost finančnega poslovanja
nacionalne agencije od drugih dejavnosti ter
delov organizacije, imel izdelan operativni
načrt postopkov izvajanja nalog, povezanih z
izvajanjem programa (postopkovnik), pogoje
za zaščito in hrambo podatkov, imel izdelan
sistem upravljanja z dokumentarnim gradivom in imel pogoje za njegovo hrambo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja v zvezi s podkupovanjem (ni
vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika;
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– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež in ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika;
– izjave ponudnika, dane na obrazcih iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o vezanih sredstvih (v
višini najmanj 15 milijonov SIT);
– bančna garancija za resnost ponudbe
ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici;
– izjava banke ali ustrezna izjava zavarovalnice;
– poročila oziroma povzetki oziroma strnjene verzije poročil o opravljenih nadzorih
in revizijah poslovanja;
– izjave ponudnika, dane na obrazcih iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– dosedanje izkušnje pri upravljanju EU
programov v Sloveniji – 10 točk,
– poznavanje področja mladinskega dela
in mladinske politike v Sloveniji – 5 točk,
– poznavanje evropske mladinske politike – 5 točk,
– sodelovanje ponudnika pri oblikovanju
programa Mladi v akciji – 5 točk,
– urejenost administrativnega okolja organizacije pri dosedanjem delovanju – 5
točk,
– število redno zaposlenih delavcev za
izvajanje programa – 5 točk,
– poročila o opravljenih nadzorih in revizijah poslovanja v obdobju – 5 točk,
– pridobljen certifikat za sistem vodenja
kakovosti po ISO 9000 – 2001 – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo
naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo
predstavniki ponudnikov, ki so registrirani
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za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki
ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki
pomenijo zastopanje pravne osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2006
ob 9. uri; v prostorih naročnika, na naslovu
Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje
– sejna soba).
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: da; Evropski mladinski program Mladi
v akciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino
Ob-33127/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-00, faks 01/479-88-99, elektronska pošta: arnes@arnes.si, internetni naslov: http://www.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Julija Vodlan, Aljaževa
ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/907-56-00, faks 05/907-56-09, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Julija Vodlan, Aljaževa
ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/907-56-00, faks 05/907-56-09, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja, odgovornosti
in kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.33.62.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 66.33.70.00-1; 66.33.11.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje v
višini 200.000 SIT z veljavnostjo od roka
za vložitev ponudbe in do konca njene veljavnosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov;

3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečaj ali likvidacija;
5. ponudnik je v preteklih treh letih izvedel vsaj dva posla zavarovanja, pri katerem
vrednost posla znaša vsaj enako, kot ponujena letna premija, pomnožena s tri (brez
ponujenega);
6. dobra pokritost terena z agenti in odzivni čas v primeru nastanka zavarovalnega
primera na katerikoli lokaciji 1 delovni dan;
7. najmanj tri leta poslovanja na razpisnem področju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
Ad 2. Dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.
Ad 3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Ad 4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 5. Razvidno iz obrazca A-4 (prijava):
tabela Reference.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 6. Ponudnik to potrdi s parafiranjem
ponudbe.
Ad 7. Razvidno iz dovoljenja Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na internetnem naslovu www.praetor.si (rubrika Javna naročila) ali na zahtevo preko e-pošte:
info@praetor.si.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 13. uri; Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Arnes
Ob-33128/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad RS, javni sklad, kontaktna
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oseba: Daliborka Ivelič, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, elektronska pošta: daliborka.ivelic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Jana Habjan, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-601, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-12-S/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za razvojno raziskovalni
projekt izdelave tehničnih pogojev za za
gotavljanje kakovosti pri izvajanju objek
tov stanovanjske gradnje – TPSG.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.14.51.0-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo za razvojno raziskovalni projekt izdelave tehničnih pogojev za zagotavljanje
kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v vrednosti 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo do 1 meseca po končani izvedbi javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se bo izvedlo 30 dan po predložitvi pravilno
izstavljenega in potrjenega računa. Plačilo
se bo izvajalo po posameznih fazah (1-3
postavke) in sicer po končanju in potrditvi
posamezne faze.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. kadrovski pogoj: ponudnik ima s prijavljenimi kadri sklenjeno redno ali pogodbeno razmerje. Kadri imajo vsaj VII. stopnjo
strokovne izobrazbe s področja arhitekture,
gradbeništva, strojništva ali elektroinstalacij.
Ponudnik mora zagotoviti sledeče kadre za
posamezna dela in sicer:
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Obrtniška dela; vodja projektne skupine mora imeti izobrazbo najmanj univ. dipl.
inž. grad. (arh.) z najmanj 10 leti delovnih
izkušenj v stanovanjski gradnji, reference s
področja stanovanjske gradnje in članstvo
v IZS oziroma ZAPS. V projektno skupino
morajo biti vključeni najmanj 3 kadri z izobrazbo univ. dipl. grad. (arh), vsi z referencami za področje stanovanjske gradnje in
članstvom v IZS oziroma ZAPS. Gradbena
dela; vodja projektne skupine mora imeti
izobrazbo najmanj univ. dipl. inž. grad. z najmanj 10 let delovnih izkušenj v stanovanjski
gradnji, reference za področje stanovanjske
gradnje in članstvo v IZS. V projektno skupino morajo biti vključeni najmanj 3 kadri z
izobrazbo univ. dipl. inž. grad., vsi z referencami za področje stanovanjske gradnje
in članstvom v IZS.
Izvedba instalacij; vodja projektne skupine mora imeti izobrazbo najmanj univ. dipl.
inž. stroj. (el.) z najmanj 10 let delovnih
izkušenj v stanovanjski gradnji, reference
za področje stanovanjske gradnje in članstvo v IZS. V projektno skupino morata biti
vključena najmanj 2 kadra z izobrazbo univ.
dipl. inž. stroj in 2 kadra z izobrazbo univ.
dipl. inž. el. Vsi kadri morajo imeti reference
za področje stanovanjske gradnje in članstvo v IZS.
5. Ponudnik mora izkazati reference za
prijavljene kadre in sicer se bodo upoštevale
sledeče reference:
– izdelana strokovna mnenja h kakovosti
izvedenih del, strokovni pregledi, elaborati
sanacij, izvedeniška mnenja za zahtevne
stanovanjske objekte v višini najmanj 8 mio
SIT brez DDV,
– izvajanje inženiring storitev stanovanjskih gradnji – zahtevni objekti po ZGO s
pogodbeno vrednostjo najmanj 8 mio SIT
brez DDV,
– izdelava predpisov: tehničnih specifikacij, standardov s področja stanovanjske
gradnje, razvojno raziskovalni projekt s področja stanovanjske gradnje. Vse prijavljene
reference morajo biti izvedene od 1. 1. 2002
dalje. Iz vseh prijavljenih referenc mora izhajati, da je prijavljen kader sodeloval pri
izvedbi projekta in na kakšen način je sodeloval.
6. Povprečni letni promet ponudnika
(brez podizvajalca) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let (kot so opredeljeni v obrazcu
BON) je najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel,
da je ponudnik s podpisom ponudbe podal
izjavo, da ga za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ne potrebuje;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; če v državi, kjer ima ponudnik
svoj sedež ne izdajajo zahtevanega potrdila lahko ponudnik poda lastno pisno izjavo
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik svoj sedež ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. razvidno iz obrazca BON1, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od roka za oddajo
ponudb.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. razvidno iz obrazcev A-11 in A-4, ki
jih na tem mestu ni potrebno ponovno predložiti;
5. razvidno iz obrazcev A-11 in A-4, ki
jih na tem mestu ni potrebno ponovno predložiti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-12-S/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je moč pridobiti na http://www.praetor.si
(aktualna javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 12. 2006 do 12.
ure; sedež naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2006
ob 12.30; sedež naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Stanovanjski sklad RS, javni sklad

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-32751/06
Popravek
V javnem naročilu po odprtem postopku:
dobava repromateriala in potrošnega materiala po sklopih:
A) elektromaterial;
B) inštalacijski material;
C) gradbeni material;
D) barve in čistila;
E) kemikalije;
F) izdelki iz pvc in gume;
G) črpalke in deli;
H) orodje in sestavni deli;
I) maziva in lepila,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 118
z dne 17. 11. 2006, Ob-32064/06 in Uradnem glasilu EU št. 2006/S218-234365 se
točke IV.3.2), IV.3.3) IV.3.6) in IV.3.7.2) pravilno glasijo:
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 12. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 700-63-06. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 12. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 12. 2006
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-32247/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Rado Pirc, Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. 04/20-61-360,
faks 04/20-21-623, elektronska pošta:
aero-ing@lju-airport.si, internetni naslov:
http://www.lju-airport.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža opreme
tehničnega varovanja v novem potniškem
terminalu T-2 (1. faza) na letališču Ljubljana
(JN-2006-B3-A/5/RP).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme tehničnega
varovanja v novem potniškem terminalu
T-2 (1. faza) na letališču Ljubljana.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Letališče Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Naročilo obsega dobavo, montažo in zagon naslednje opreme tehničnega varovanja (OTV):
– video nadzorni sistem,
– sistem kontrole pristopa,
– audio domofonske naprave,
– centralni nadzorni sistem (CNS),
– elektroinstalacijska oprema
– oprema za razmejitev področja Airside-Landside.
Naročilo za zgoraj navedeni obseg opreme vključuje še pregled kakovosti, preizkus
delovanja, predajo, usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje z novo opremo in njihovo osnovno vzdrževanje, certifikati za vgrajeno opremo, projekt izvedenih
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del (PID), projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
V 2. fazi postopka (oddaja ponudb) bodo
morali kandidati ponudbi priložiti:
1. Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini najmanj 10% ponudbene vrednosti.
2. S strani kandidata podpisan vzorec
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene
vrednosti. Ponudbi bo morala biti priložena izjava banke, da bo kandidat v primeru
uspešne ponudbe dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. S strani kandidata podpisan vzorec
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pogoj: ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Dokazilo za 1. pogoj: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence, ki sme biti izdan
največ 30 dni pred rokom odpiranja prijav
za sodelovanje.
2. pogoj: ponudnik ima pravico opravljati
dejavnost zasebnega varovanja na območju
Republike Slovenije za področje načrtovanja in izvajanja varnostnih sistemov v skladu
z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV;
Ur. l. RS, št. 126/03).
Dokazilo za 2. pogoj: fotokopija licence,
izdane v skladu z Zakonom o zasebnem
varovanju, za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije za področje načrtovanja in izvajanja
varnostnih sistemov.
3. pogoj: ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Izpolnjevanje 3. pogoja ponudnik dokaže
z dvema listinama:
3a) Dokazilo za neobstoj pravnomočne
obsodbe: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
3b) Dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem:
lastna pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, kot to predvideva
44. člen Zakona o javnih naročilih (ZJN-1UPB1).
4. pogoj: ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane
Dokazilo 4. pogoj (neobstoj pravnomočne obsodbe): potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
5. pogoj: zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek.
Dokazilo za 5. pogoj: potrdilo pristojnega
sodišča, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
zgoraj zahtevanih potrdil v zvezi s pravnim
statusom ponudnika ali pa taka potrdila ne
zajemajo vseh zgoraj navedenih zahtev, jih
lahko ponudniki v skladu z ZJN-UPB1 nado-

mestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred
pristojnim organom (upravni organ, sodni
organ, notar, strokovna zbornica, trgovinska
zbornica) države, kjer ima tak ponudnik svoj
sedež, ali lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pogoj: stopnja finančne varnosti. Ponudnik mora izkazati:
6a) da je njegova realizacija v preteklem letu znašala vsaj 200 mio SIT (oziroma 834.585,21 EUR; preračunano po CPT
1EUR = 239,64 SIT),
6b) da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranih poslovnih računov in nima
nedospelih poravnanih obveznosti.
Dokazila za 6. pogoj:
6a) Bilanca stanja na dan 31. 12. 2005;
izkaz poslovnega izida za leto 2005; izkaz
finančnega izida za leto 2005.
6b) Ponudniki, registrirani v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1/P in BON-2, iz
katerih je razvidno zadnje bilančno stanje in
da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem ali prebivališčem
izven Republike Slovenije: potrdilo poslovne
banke/bank, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranih
poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo potrdila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. pogoj: ponudnik je v zadnjih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel podobne posle s področja tehničnega varovanja v naslednjem obsegu:
7a) v zadnjih 2 letih je dobavil in uspešno
montiral najmanj 30 kosov CMOS IP kamer
z visoko ločljivostjo,
7b) v zadnjih 5 letih je dobavil in uspešno
montiral najmanj 30 digitalnih snemalnih naprav s pripadajočo opremo,
7c) v zadnjih 2 letih je dobavil in uspešno montiral najmanj 1 avtomatsko tračno
knjižnico,
7d) v zadnjih 5 letih je uspešno instaliral najmanj 2 centralna nadzorna sistema
(CNS), ki povezujeta sistema video nadzora
in kontrole pristopa.
Dokazila za 7. pogoj:
7a1) Seznam z navedenimi v zadnjih 2
letih dobavljenimi in uspešno montiranimi
CMOS IP kamerami z visoko ločljivostjo s
podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
7a2) S strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro opravljenem delu in
skladnostjo dobavljenih kamer s pogodbenimi določili, z navedbo lokacij, števila kamer
in datumi izvedbe.
7b1) Seznam z navedenimi v zadnjih 5
letih dobavljenimi in uspešno montiranimi
digitalnimi snemalnimi napravami s podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot
so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
7b2) S strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro opravljenem delu in
skladnostjo dobavljenih digitalnih snemalnih
naprav s pogodbenimi določili, z navedbo
lokacij, števila digitalnih snemalnih naprav
in datumi izvedbe.
7c1) Seznam z navedenimi v zadnjih 2
letih dobavljenimi in uspešno montiranimi
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avtomatskimi tračnimi knjižnicami s podobnimi/enakimi tehničnimi karakteristikami, kot
so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
7c2) S strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro opravljenem delu in
skladnostjo dobavljenih avtomatskih tračnih
knjižnic s pogodbenimi določili, z navedbo
lokacij, številom avtomatskih tračnih knjižnic
in datumi izvedbe.
7d1) Seznam z navedenimi v zadnjih 5
letih uspešno instaliranimi centralnimi nadzornimi sistemi (CNS) s podobnimi/enakimi
tehničnimi karakteristikami, kot so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
7d2) S strani naročnikov podpisana/izdana potrdila o dobro opravljenem delu in
skladnostjo izvedenih centralnih nadzornih
sistemov s pogodbenimi določili, z navedbo
lokacij, številom CNS in datumi izvedbe.
8. pogoj: ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami.
Dokazilo za 8. pogoj: lastna pisna izjava, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1),
da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi in finančnimi kapacitetami za uspešno in pravočasno izvedbo
posla oziroma dobavo in montažo opreme,
v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
9. pogoj: skladnost ponujene opreme z
zahtevami iz specifikacij.
Dokazilo za 9. pogoj: ponudnik s podpisom prijave za sodelovanje potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja. Kljub temu mora
prijavi za sodelovanje priložiti lastno pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1), da
bo ponujena oprema (celoten sistem OTV)
popolnoma ustrezala tehničnim zahtevam in
specifikacijam, navedenim v razpisni dokumentaciji. Poleg tega mora ponudnik prijavi
za sodelovanje priložiti ustrezno prospektno-tehnično dokumentacijo, ki bo potrjevala
izpolnjevanje zahtevanega pogoja.
10. pogoj: ponudnik zagotavlja splošni
garancijski rok najmanj 2 leti za celoten obseg dobavljene in montirane opreme.
Dokazilo za 10. pogoj: lastna pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1).
11. pogoj: ponudnik se je v garancijskem
roku sposoben odzvati na naročnikovo prijavo napake/okvare v delovanju kateregakoli
dela dobavljene in montirane opreme v roku
največ 2 ur.
Dokazilo za 11. pogoj: lastna pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1).
12. pogoj: ponudnik je v garancijskem
roku sposoben odpraviti napake/okvare v
delovanju kateregakoli dela dobavljene in
montirane opreme v roku največ 24 ur.
Dokazilo za 12. pogoj: lastna pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1).
13. pogoj: naročnik pričakuje, da bo ponudnik svojo sposobnost in kvaliteto dokazal s:
13a) pričakovano življenjsko dobo sistema OTV (minimalno 10 let),
13b) zagotovitvijo dobave rezervnih delov in možnostjo servisiranja v pričakovani
življenjski dobi in
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13c) nizkimi predvidenimi vzdrževalnimi
in servisnimi stroški v pričakovani življenjski
dobi sistema OTV.
Dokazila za 13. pogoj:
13a) Lastna pisna izjava o pričakovani
življenjski dobi sistema, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1).
13b) Lastna pisna izjava o zagotovljeni
dobavi rezervnih delov in možnosti servisiranja v pričakovani življenjski dobi sistema,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot to predvideva 44. člen Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1-UPB1).
13c) Prikazani predvideni stroški vzdrževanja in servisiranja v pričakovani življenjski
dobi po posameznih letih in posameznih sestavnih delih celotnega sistema tehničnega
varovanja.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Dobava in montaža sistema tehničnega
varovanja bo morala potekati usklajeno z
izgradnjo 1. faze novega potniškega terminala in adaptacijo obstoječega potniškega
terminala na letališču Ljubljana.
Najkasnejši predvideni pričetek izvedbe
sistema tehničnega varovanja je tako 15. 3.
2007. Rok dokončanja oziroma pričetek normalnega obratovanja sistema tehničnega
varovanja je 15. 6. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2006-B3A/5/RP.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2006.
Pogoji in način plačila: ponudniki za razpisno dokumentacijo zaprosijo po elektronski pošti, v kateri navedejo firmo ponudnika,
sedež/naslov ponudnika in kontaktno osebo
ponudnika v zvezi z razpisom (ime in priimek; e-mail; telefon; telefaks). Naročnik bo
razpisno dokumentacijo vsem zainteresiranim brezplačno poslal po elektronski pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 5. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav za sodelovanje, ki ga bo opravila naročnikova
strokovna komisija, ni javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2006
ob 12.30; Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija.
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: 10. 11. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Ob-32486/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
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električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del; Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
cevi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča, objekti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 36,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-32487/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del; Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
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nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sponke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča, objekti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 25,000.000
SIT/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2006.

Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-32488/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del, Damjan Stevanović – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del, Damjan Stevanović, tel. 02/22-00-124 – tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel, 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: bojana.brauner@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški inventar.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča, objekti.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 15,000.000
SIT/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v 2. fazi
javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe
vse kandidate, katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del, Damjan
Stevanović, tel. 02/22-00-124 – za tehnični
del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-32514/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Boštjan Pohole, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: mag. Milan Vižintin – tehnični del
in Boštjan Pohole – splošni del, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi:
Sonja Marinček, soba 411/IV. in Mojca Terzić,
soba 411/IV., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: sonja.marincek@elektrocelje.si, mojca.terzic@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 33/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kovinsko oklopljene zračno izolirane ce
lice z dvosistemskimi zbiralkami za RTP
110/20 kV Ravne – 9 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d., RTP
110/20 kV Ravne.
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: 9 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo posla, izjava o predložitvi garancije za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu.
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Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
cena, plačilni rok, rok dobave.
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 14. 12. 2006.
Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 33/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/548-50-23).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12.
2006 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: mag. Milan
Vižintin, tel. 03/420-13-50 za tehnični del,
Boštjan Pohole, tel. 03/420-14-86 za splošni del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 14/3717/2006
Ob-32754/06
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:
Matej Mandelc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-23-12, elektronska pošta:
Matej.mandelc@eles.si , internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

Stran

9146 /

Št.

120-121 / 24. 11. 2006

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: 195/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup licence WMware.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 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. 195/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
14. 12. 2006 od 10. do 14. ure.
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Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 195/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 12. 2006 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 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: 17. 11. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/3770/2006
Ob-32832/06
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: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: bostjan.barl@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: »vložišče« (od 10.
do 14. ure), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
01/474-25-54, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih
sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Pekre, RTP Podlog,
RTP Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov,
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60
dni od dneva izstavitve računa, gotovinsko
plačilo po prevzemu posameznih dobav in
montaž.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
– izpolnjevanje priloženih tehničnih zahtev,
– referenčna lista proizvajalca opreme,
ki mora izkazovati reference že vgrajenih
fiksnih vzpenjalnih sistemov v zadnjih 3 letih (vključno leto 2003) v skupni dolžini vsaj
5000 m,
– pozitivne reference za montažo fiksnih
vzpenjalnih sistemov skupni dolžini vsaj
2000 m na jeklenih predalčnih konstrukcijah
v zadnjih petih letih (vključno leto 2001),
– pozitivne reference pri izvajanju montažnih del v bližini naprav pod napetostjo na
najmanj treh objektih (daljnovodih) napetostnega nivoja 110 kV in višje v zadnjih treh
letih (vključno leto 2003),
– pozitivne reference za vodenje del na
najmanj treh objektih (daljnovodih) iz prejšnje alineje za odgovornega vodjo del, ki
izpolnjuje pogoje po ZGO v zadnjih treh letih
(vključno leto 2003),
– razpolaganje z ustrezno mehanizacijo
in opremo za izvedbo del na težko dostopnih terenih (terenska-osebna vozila, terenska-tovorna vozila...),
– garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 24 mesecev od prevzema,
– referenčna lista proizvajalca opreme,
ki mora izkazovati vsaj 5 referenc fiksnih
vzpenjalnih sistemov v zadnjih 3 letih (1
referenco predstavlja 50 m že vgrajenih sistemov),
– plačilni rok je 60 dni od dneva izstavitve računa,
– predvideni roki izvedbe montaže fiksnih vzpenjalnih sistemov:
– odsek DV 2x 400 kV Maribor-Mihovce (6 dni + 5 dni):
– DV 400 kV Maribor–Krško (16. 10.
2007 – 23. 10. 2007),
– DV 400 kV Maribor-Podlog (9. 4.
2007 – 13. 4. 2007);
– DV 2x 400 kV Maribor-Kainachtal
(15 dni + 15 dni + 4 dni):
– sistem 473 (12. 3. 2007 – 30. 3.
2007),
– sistem 474 (19. 2. 2007 – 9. 3.
2007),
– oba sistema (7. 5. 2007 – 10. 5.
2007);
– DV 2x 400 kV Beričevo-Okroglo
(5 dni + 5 dni):
– sistem
I (6. 8. 2007 – 10. 8.
2007),
– sistem
II (30. 7.
2007 – 3. 8.
2007);
– DV 2x 400 kV Zagreb-Krško (5 dni
+ 5 dni + 6 dni):
– sistem
I (21. 5.
2007 – 25. 5.
2007),
– sistem II (28. 5. 2007 – 1. 6.
2007),
– oba sistema (16. 10. 2007 – 23. 10.
2007).
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT +1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 198/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2007 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: 9. 1. 2007
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 2698/06
Ob-32973/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del) in Boris Sterle, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenski c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
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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 48/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava konzol za gole in polizolirane
vodnike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisane opreme
so posamezna skladišče (na nadzorništvih
in centralno skladišče v Ljubljana-Črnuče,
Cesta 24. junija 1) naročnika, vsakokrat razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: konzole
za gole in polizolirane vodnike, po specifikacijah v »Tehničnih razpisnih pogojih« v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT in z rokom veljavnosti 120 dni
od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON – 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni; če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini (skladno s tč. III 1.1. te objave),
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani višini,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
3. certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 48/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 13. decembra
2006, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-48-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. december 2006
ali 26 dni od odposlanja obvestila do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. aprila 2007 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. december 2006 ob 10. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 8. decembra 2006.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. november 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 2696/06
Ob-32974/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del) in Darko Krnjak, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenski c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 46/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava s.n. stikalnih blokov v SF6 iz
vedbi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisane opreme
je v dogovorjeno skladišče (na nadzorništvih
in centralno skladišče v Ljubljana-Črnuče,
Cesta 24. junija 1) naročnika, oziroma tudi
gradbišče TP, vsakokrat razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: 20 kV stikalni bloki – SF6
izvedba za klasične TP.
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v »Tehničnih razpisnih pogojih« v razpisni
dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: 20 kV stikalni bloki – SF6
izvedba za kompaktne TP.
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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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:
– sklop 1: 20 kV stikalni bloki – SF6 izvedba za klasične TP,
– sklop 2: 20 kV stikalni bloki – SF6 izvedba za kompaktne TP,
po specifikacijah v »Tehničnih razpisnih
pogojih« v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT v primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo samo za razpisni
sklop št. 1 ali skupaj za razpisna sklopa št.
1 in 2,
– 500.000 SIT v primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo samo za razpisni
sklop št. 2 (rok veljavnosti za oba razpisna
sklopa je 120 dni od odpiranja ponudb),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON – 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni; če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini (skladno s tč. III 1.1. te objave),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti

(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago (vključno s »Prilogo 9a in 9b« v
razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani višini,
– dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a
potrdilo/-a), da je bila ponujena oprema vsakega razpisnega sklopa v zadnjih treh letih
že vgrajena v elektroenergetska omrežja RS
in EU v količini, ki pomeni vsaj 50% razpisne
količine,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
3. certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 46/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 13. decembra
2006, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-46-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. december 2006
ali 26 dni od odposlanja obvestila do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. aprila 2007 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. december 2006 ob 12. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 8. decembra 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. november 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 2697/06
Ob-32975/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktne osebe: Irena Homovc Gačnik (splošni del), Darko Krnjak, univ. dipl.
inž. el. (tehnični del) in Vitomir Rupnik, inž.
elektroenergetike, Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče
na Slovenski c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-114,
faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-114, faks 01/23-12-542, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 47/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za nadzemne el. vode
ter kabelskih omaric.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisane opreme
so posamezna skladišča (na nadzorništvih
in centralno skladišče v Ljubljana-Črnuče,
Cesta 24. junija 1) naročnika, vsakokrat razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: oprema za polizolirane
vodnike (PIV).
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v »Tehničnih razpisnih pogojih« v razpisni
dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
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Sklop št. 02
2) Kratek opis: oprema za samonosne
energetske kable (SKS) 1 kV,
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v »Tehničnih razpisnih pogojih« v razpisni
dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: prostostoječe kabelske
razdelilne omarice s podstavkom in standardno opremo.
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v »Tehničnih razpisnih pogojih« v razpisni
dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: kabelsko priključno merilne omarice.
3) Obseg ali količina: po specifikacijah
v »Tehničnih razpisnih pogojih« v razpisni
dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno, za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: oprema za polizolirane vodnike (PIV),
– sklop 2: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV,
– sklop 3: prostostoječe kabelske razdelilne omarice s podstavkom in standardno
opremo,
– sklop 4: kabelsko priključno merilne
omarice,
po specifikacijah v »Tehničnih razpisnih
pogojih« v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini:
– 500.000 SIT, če je skupna ponudbena vrednost vseh ponujenih sklopov do
vključno 30,000.000 SIT,
– 1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih ponudb (rok veljavnosti za vse razpisne
sklope je 120 dni od odpiranja ponudb),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje
ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
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– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega urada RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON – 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni; če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini (skladno s tč. III 1.1. te objave),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi (samo za razpisna sklopa 1
in 2).
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani višini,
– dokazilo/-a (pozitivno/-a referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah blaga
tega razpisa kupcem v Sloveniji in EU v zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna
vrednost teh dobav min. 50% ponudbene
vrednosti vsakega razpisnega sklopa, za
katerega daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
3. certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 47/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 14. decembra
2006, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
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23003371-47-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. december 2006
ali 27 dni od odposlanja obvestila do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. aprila 2007 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. december 2006 ob 10.30; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 8. decembra 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. november 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-32998/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Boštjan Pohole, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Darko Žvikart – tehnični del
in Boštjan Pohole – splošni del, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi:
Sonja Marinček, soba 411/IV. in Mojca Terzić,
soba 411/IV., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: sonja.marincek@elektrocelje.si, mojca.terzic@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 34/06-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
profilni cilindri in ključavnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d., posamezna skladišča naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od priznanja sposobnosti od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo posla, izjava o predložitvi garancije za odpravo napak
v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2006.
Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 34/06 (dokazilo
posredovati po faksu 03/548-50-23).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2006 do 8.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 20. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12.
2006 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darko Žvikart,
tel. 03/42-01-209 za tehnični del, Boštjan
Pohole, tel. 03/42-01-486 za splošni del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-32845/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh.
in Darja Nemec, univ. dipl. inž. gradb., Cesta
25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/33-91-100, faks 05/33-91-128.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-8G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Opekarniški ulici
v Vrtojbi – gradbena in montažna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtojba v Občini Šempeter – Vrtojba.
Šifra NUTS: E038.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 12. 2. 2007 in/ali konec
12. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje: (statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
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7. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33. členom ZGO-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek);
5. dokazilo, da ima sklenjeno ustrezno
zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s
33. členom ZGO-1).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. izjava ponudnika, da je poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 30 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost
izvedbe s pogodbenimi določili skladno s
prilogo. Izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi investitorji teh gradenj (njihovi
zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki).
Izjave je potrebno predložiti na fotokopijah
priloženega obrazca z originalnim žigom in
podpisom investitorja;
2. ime in priimek odgovornega vodje del,
za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni
zbornici ter potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z navedbo delovnih
izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo
pravnega razmerja med ponudnikom in to
osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR račun št.
02241-0089741389 pri Nova LB d.d. Nova
Gorica, z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2007 do 8.45.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 9. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
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: 17. 11. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Storitve
Ob-33129/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Andrej Fortunat, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/2006-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
montažna dela na trafo polju 2 v RTP
110/20 kV Lucija.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/20 kV Lucija.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (3% od
ponudbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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proti ponudniku ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe; ponudnik
ima poravnane davke, prispevke in druge
obveznosti v skladu s predpisi; finančno
stanje ponudnika; pozitivno potrjene reference; reference odgovornega vodje del;
seznam podizvajalcev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra, da je registriran pri pristojnem sodišču; samostojni
podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu; dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno; potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo se lahko nadomesti z lastno pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo;
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da
ni bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Samostojni podjetniki predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri Izpostavi Davčnega urada; potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o finančnem stanju ponudnika BON 1 in BON
2 in potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa ali BON / 1P, ter
potrdilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje 3 mesece. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora za pravilnost
ponudbe predložiti najmanj 5 pozitivno potrjenih referenc za ponujeno storitev od končnih naročnikov. Štele se bodo reference v
obdobju od 1. 1. 2003 dalje; navedba referenc odgovornega vodje del (najmanj tri);
seznam podizvajalcev, ter navedbo del, ki jih
bo posamezen podizvajalec izvajal, ter izjave podizvajalcev, da se strinjajo z vključitvijo
v posamezna podizvajalska dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Elektrotehniške
standarde.
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:
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– cena,
– sistem kakovosti ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 19/2006-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica - sklic 19/2006; Dvig je možen
v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl po
plačilu razpisne dokumentacije in predhodni
enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2006
ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Elektro Primorska, d.d.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 961-01/2006
Ob-32253/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.70.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-12/2006.
II.5) Kratek opis: dobava potrošne
ga materiala za tiskalnike in magnetne
enote.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-12/2006: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Ljubljana, kontaktna
oseba: Jana Anžur, Slovenska 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-87-401,
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faks 01/58-87-520, elektronska pošta:
jana.anzur@mk-trgovina.si, internetni naslov: www.mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,739.034,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-12/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 86 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22999/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: ZPIZ, Jože Rangus,
direktor sektorja za pravne in splošne zadeve.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-32481/06
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.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 50.31.20.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 012/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: nabava in garancijsko
vzdrževanje računalniške strojne opre
me.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 12,500.000 SIT,
– sklop 2: 6,666.667 SIT,
– sklop 3: 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1: Simt d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si, internetni
naslov: sales@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,615.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Marand Inženiring
d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11,
elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: http://www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,176.000 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: Marand Inženiring
d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11,
elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,346.550 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: 012/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-32489/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-048/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup programske
opreme za urejanje teletekst vsebin in
spletnih novic v okviru spletnega portala
RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– cena pogarancijskega vzdrževanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-048/2006-E-ODP/B:
naročnik skladno z določili ZJN-1A ni izbral
nobenega ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-048/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006;
Ob-28645/06.
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: 14. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 025-42/2006
Ob-32491/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: naročilo osebnih av
tomobilov po naslednjih sklopih:
– sklop 1: 3 osebni avtomobili v izvedbi
petvratne limuzine ali karavan;
– sklop 2: 1 terensko vozilo v najmanj
trivratni izvedbi;
– sklop 3: 1 terensko vozilo v petvratni
izvedbi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,8 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na naslednja merila:
1. ugodnost ponujene cena,
2. poraba goriva,
3. servisiranje in zagotavljanje rezervnih
delov,
4. garancijski rok za motor in pogonske
dele,
5. garancijski rok za prerjavenje pločevine,
6. opremljenost z avtomatsko klimatsko
napravo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 42 – Ur. l. RS, št.
88/06 – sklop 1 (3 osebni avtomobili): Avtotehna Vis d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Mikulan, Celovška cesta 228, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/581-85-10,
faks 01/507-62-28, elektronska pošta: Tomaz.mikulan@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba 7,468.000 SIT, najvišja
ponudba 8,833.220 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 42 – Ur. l. RS, št. 88/06
– sklop 2 (1 terensko vozilo v najmanj trivratni izvedbi): Avtomotiv Rado d.o.o., kontaktna oseba: Petra Demšar, Stegne 33, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-10-128, faks
01/58-10-160, elektronska pošta: veleprodaja@suzuki-odar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,688.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 42 – Ur. l. RS, št. 88/06
– sklop 3 (1 terensko vozilo v najmanj pet
vratni izvedbi): Summit avto d.o.o., kontakt
na oseba: Jakob Gerden, Flajšmanova 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-25-200,
faks 01/25-25-202, elektronska pošta:
Jaka.gerden@summitavto.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: 5,990.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23186/06 z dne 18. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-645/2006-12
Ob-32492/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 162/2006 – II. faza
OMP (MJU-OMPO.IT-5/2005).
II.5) Kratek opis: programska oprema
Citrix.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 162/2006 – II. faza
OMP (MJU-OMPO.IT-5/2005): S&T Hermes
Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): 9,828.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-645/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-652/2006-7
Ob-32493/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 415/2006 – II. faza
OMP (MJU-OMPO.IT-5/2005).
II.5) Kratek opis: programska oprema
Novell.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,700.000 SIT.

Stran

9153

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 415/2006 – II. faza
OMP (MJU-OMPO.IT-5/2005): Unistar LC
d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): 16,528.800 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: 430-652/2006-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-654/2006-10
Ob-32494/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 416/2006 – II. faza
OMP (MJU-OMPO.IT-5/2005).
II.5) Kratek opis: programska oprema
Symantec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 416/2006 – II.
faza OMP (MJU-OMPO.IT-5/2005): Marand
Inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000
Ljubljana, Slovenija; S&T Hermes Plus d.d.,
Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV):
1. Marand Inženiring d.o.o., pog. vrednost: 44,606.926 SIT,
2. S&T Hermes Plus d.d., pog. vrednost:
393.073,82 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: 430-654/2006-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-160/2006/11
Ob-32495/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
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za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo rezervnih
delov za prevozna sredstva za potrebe Policije, št. 430-160/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je dobava re
zervnih delov za prevozna sredstva Mi
nistrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije – MNZ, Generalne policijske
uprave – GPU in policijskih uprav (upo
rabniki).
Pod dobavo rezervnih delov je zajeta
dobava rezervnih delov in materialov za
vgradnjo, iz asortimana principala oziroma
proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni
cenik – priporočene cene principala (v nadaljevanju: blago).
Ponudnik je moral nuditi dobavo blaga
za vse kategorije vozil v okviru navedene
blagovne znamke, kot na primer motorji,
osebna vozila, terenska vozila, kombinirana
vozila, tovorna vozila in podobno ter za vsa
vozila, ki so v uporabi uporabnikov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 124,594.800 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: 430-160/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/s 82-23894 z dne 9. 9. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006/s 46-12657 z
dne 5. 5. 2006.
Druge prejšnje objave.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke Citroen
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Citroën Slovenija d.o.o., Ulica
15. maja 18, 6000 Koper, Slovenija,
e-pošta: stanko.pecic@citroen.com, tel.
+386/5/668-12-62, faks +386/5/593-47-37.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
26,400.000 SIT z 20% DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke Volkswagen
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Malgaj
d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: tadej.gartner@malgaj.si, tel.
+386/1/200-05-46, faks +386/1/200-05-49.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 98,194.800 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
98,194.800 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-188/2006/13
Ob-32515/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za nabavo programske
opreme, št. 430-188/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava programske opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.

II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 27,818.515,44 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-188/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 62-63
z dne 16. 6. 2006, Ob-17296/06.
Druge prejšnje objave: Ur. l. RS, št.
110-111 z dne 27. 10. 2006, Ob-30214/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Programska oprema I.
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana. Slovenija, tel. +386/1/475-55-02, faks
+386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,018.403 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,102.697,09 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Programska oprema II.
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand
inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-31-00,
faks +386/1/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,514.535 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,896.830,51 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Adobe, Corel, AcdSee
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-52-00,
faks +386/1/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,192.418 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,349.724,98 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Analyst's Notebook
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand inženiring d.o.o., Koprska ul. 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-31-00,
faks +386/1/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,471.200 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,935.707,64 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Autocad
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T
Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-52-00,
faks +386/1/585-52-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,370.160 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,914.293,38 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Programska oprema IV.
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marand inženiring d.o.o., Koprska ul. 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-31-00,
faks +386/1/470-31-11.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,028.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,619.261,84 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 9 sklopov, pri čemer je le-ta uspel za sklope 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8 in 9, ter ni uspel za sklop 3.
To obvestilo obsega izid za sklope 1, 2,
4, 5, 6 in 7 za katere so bile že sklenjene
pogodbe.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-158/2006-11
Ob-32519/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 90/2006-PSP –
Nakup in montaža radijske in navigacijske
opreme v vozila ACTROS.
II.5) Kratek opis: nakup in montaža ra
dijske in navigacijske opreme v vozila
ACTROS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 90/2006-PSP:
Autocommerce Auto d.o.o., kontaktna oseba: Marko Kamnik, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-36-00, faks
01/588-36-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,749.596,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-158/2006-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 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: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-416/2006/6
Ob-32520/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-48-59, faks +386/1/428-48-94,
elektronska pošta: gp.mnz@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.30.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-416/2006 (17121-02).
II.5) Kratek opis: dobava 1 kompleta
genetskega analizatorja (sekvencerja) in
2 kompletov termalnih ciklerjev, z izved
bo instalacije in šolanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,747.166,25 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-416/2006 (17121-02):
Omega d.o.o., kontaktna oseba: mag. Anton Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/427-32-13, faks
+386/1/427-31-91, elektronska pošta: omega@omega.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,747.166,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-32521/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža velikoformatne večnamenske gama kamere z
dvema detektorjema za Oddelek za nuklearno medicino, objava v Uradnem listu RS,
št. 51-52 z dne 19. 5. 2006, Ob-14006/06 in
objava v Uradnem listu EU pod naslovom:
SI-Celje: Naprave za radiodiagnostiko, po
odprtem postopku.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža ve
likoformatne večnamenske gama kamere
z dvema detektorjema za oddelek nukle
arne medicine, aparat Siemens e.camTM
signature series Dual Detector VariableAngle in 2 delovni postaji SIEMENS syn
go MI Workplace P.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. skupno ponudbeno vrednost,
2. maksimalna poraba navidezne moči.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 07/05: Siemens d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Gantar, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-46-100, faks 01/47-46-136.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 73,992.000 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:
19. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 51-52 z dne
19. 5. 2006, Ob-14006/06 in Uradni list EU
pod naslovom: SI – Celje: Naprave za radiodiagnostiko.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 025-60/2006
Ob-32522/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava kombinirane
ga transportnega vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,840.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ugodnost ponujene cene,
2. poraba goriva,
3. garancijski rok za motor in pogonske
dele,
4. garancijski rok za prerjavenje pločevine,
5. opremljenost z avtomatsko klimatsko
napravo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: Autodelta d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Kolander, Dunajska 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-40-50, faks 01/568-41-22,
elektronska pošta: info@autodelta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 5,868.350,30 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 103 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27766/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 2994-12
Ob-32523/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba: Silva Pust, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/589-73-00, faks 01/589-73-47, elektronska pošta: SilvaPust@z-blagovnerezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup mesa mlado
pitanega goveda (polovice) v živem, z
obveznostjo obnavljanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 114,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. najnižja cena,
2. reference ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: Aleksander Fišer, kontaktna
oseba: Aleksander Fišer, Fram 10, 2313
Fram, Slovenija; Kmetijska zadruga Grosuplje, kontaktna oseba: Angela Begovič,
Cesta na Krko 1/b, 1290 Grosuplje, Slovenija; Kmetijska zadruga Metlika, kontaktna oseba: Ivan Kure, Cesta 15. brigade 2,
8330 Metlika, Slovenija; Kmetijska zadruga
Dolomiti – Dobrova, kontaktna oseba: Albin
Oven, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,819.990 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1097804 z dne 30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-32610/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.31.32-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Diskovna polja 2006.
II.5) Kratek opis: nakup diskovnih
polj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– ocena,
– reference in kvalificiranost ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo Diskovna polja 2006: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Robert Robida,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala (brez DDV): cena 26,801.858,44 SIT
(oprema), 3,718.576,95 SIT (podpora za 3
leta).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 102 z dne 6. 10. 2006,
Ob-27981/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Arnes
Ob-32611/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Strežniki 2006.
II.5) Kratek opis: nakup računalniških
strežnikov s podporo v 2 sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference in kvalificiranost ponudnika,
– ocena kvalitete sestave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo Strežniki 2006 – sklop
2: Xenya d.o.o., kontaktna oseba: Dušan
Konrad, Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/514-06-10, faks
01/515-30-53, elektronska pošta: prodaja@xwnya.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,603.400 SIT (oprema), 600.000 SIT (vzdrževanje za 3 leta).
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 Strežniki 2006 – sklop 1: SRC
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Aberšek, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,753.880 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 102 z dne 6. 9. 2005,
Ob-27984/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za sklop 2 je naročnik prejel 1 samo ponudbo, ki je bila
nepopolna, zato se je postopek nadaljeval
s pogajanji brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Arnes
Ob-32612/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: nabava@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
14.45.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000326/2006.
II.5) Kratek opis: dobava raztopine kal
cijevega klorida za potrebe zimske služ
be.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,000.000 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. 000326/2006: CM
Celje, Ceste mostovi Celje d.d., kontaktna
oseba: Zvone Britovšek, Lava 42, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/713-37-18, faks
03/572-80-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000326/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 21. 7. 2006,
Ob-20570/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
DARS d.d.
Ob-32613/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http:/www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
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32.32.35.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 29.85.21.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 029/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: nabava protivlomne
in video opreme za tehnično varovanje
objektov diplomatsko konzularnih pred
stavništev Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,700.000 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. 01: VTZ d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-53-00, faks 01/256-83-65, elektronska pošta: info@vtz.si, internetni naslov:
http://www.vtz.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,936.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 029/2006 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.7) Drugi podatki:
Za 2. sklop naročnik ni prejel nobene
pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe.
Za 3. sklop naročnik ni prejel nobene
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 025-46/2006
Ob-32618/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: informacijska opre
ma.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,708.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-46/2006 – sklop 1:
ORIA computers d.o.o., kontaktna oseba:
Jani Ločičnik, Podvine 36, 1410 Zagorje, Slovenija, tel. 03/565-84-50, faks 03/566-40-60,
elektronska pošta: info@oria.si, internetni
naslov: http://www.oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12,094.400
SIT, najvišja ponudba 13,960.810 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-46/2006 – sklop 2:
EMG d.d., kontaktna oseba: Polona Borinc,
Aškerčeva 4a, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
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03/712-15-47, faks 03/712-15-66, elektronska pošta: polona.borinc@mikropis.si, internetni naslov: http://www.mikropis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,424.000
SIT, najvišja ponudba 7,880.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-46/2006 – sklop 3:
Liko Pris, d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec, Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si,
internetni naslov: http://www.likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4,650.300
SIT, najvišja ponudba 4,650.300 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-46/2006 – sklop 4:
ORIA computers d.o.o., kontaktna oseba:
Jani Ločičnik, Podvine 36, 1410 Zagorje, Slovenija, tel. 03/565-84-50, faks 03/566-40-60,
elektronska pošta: info@oria.si, internetni
naslov: http://www.oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,120.000
SIT, najvišja ponudba 2,177.280 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-46/2006 – sklop 5:
ORIA computers d.o.o., kontaktna oseba:
Jani Ločičnik, Podvine 36, 1410 Zagorje, Slovenija, tel. 03/565-84-50, faks 03/566-40-60,
elektronska pošta: info@oria.si, internetni
naslov: http://www.oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,502.650
SIT, najvišja ponudba 5,020.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23285/06 z dne 18. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-605/2006-39
Ob-32621/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,
30.23.12.50-4, 33.45.21.00-4, 30.23.32.30-2,
30.21.61.00-7, 30.26.20.00-3, 36.12.23.00-5,
32.41.31.00-2, 32.42.30.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 372/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 372/2006-ODP:
SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): 3,448.475 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 372/2006-ODP:
NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): 3,491.004 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 372/2006-ODP:
SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): 23,400.456 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 372/2006-ODP:
Marand Inženiring d.o.o., Koprska 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): 20,554.791,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 372/2006-ODP:
Marand Inženiring d.o.o., Koprska 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): 4,077.316 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: 430-605/2006-39.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 210-1/04-71
Ob-32622/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »nemedicinski potrošni
material« št. 210-1/4 – za obdobje 1. 11.
2006 – 30. 4. 2007.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava potrošnega nemedicin
skega materiala, pisarniškega materiala,
čistila in PE vrečke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,5 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-10-00, faks 01/560-10-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53.453 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Grafika
Soča d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-85-00, faks
05/335-85-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 491.378 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Merkur d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/258-81-36, faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,049.856 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: DZS d.d.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/586-71-74, faks 01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,941.277 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: MBS
d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija,
tel. 05/673-00-50, faks 05/673-00-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 112.917 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Vafra Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/713-39-18, faks 03/713-39-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 564.554 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Ecolab

d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-31-00, faks 02/429-31-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 712.972 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Skočaj Roland s.p., Josipa Makuca 21, 5250
Solkan, Slovenija, tel. 05/333-16-86, faks
05/333-16-87.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.375 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Johnson
Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-70-00, faks
02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 229.991 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,182.461 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Inter Koop
d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-42, faks
02/250-45-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 221.081 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Valtex &
Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40, faks
01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,342.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Manimo d.o.o., Prvomajska ul. 39, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-13-11, faks
05/333-13-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,136.750 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Color Print
Tomaž Leban s.p., Industrijska cesta 5, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-54-55,
faks 05/330-54-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92.250 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Ivec
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d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-67-00, faks
02/252-20-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15.595 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21406/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-32780/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Dejan Pehar, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-00, faks 01/478-90-21.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 30.24.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzpostavitev nadzornega sistema ribištva v Republiki Sloveniji
(VMS).
II.5) Kratek opis: nakup in namestitev
elektronske komunikacijske opreme na
ribiških plovilih in vzpostavitev podat
kovne zbirke in informacijskega sistema
VMS za oddaljen nadzor ribiških plovil,
ki bo omogočal Republiki Sloveniji iz
vajanje nacionalnega nadzornega pro
grama ribištva po predpisih Evropske
skupnosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 80 točk,
– reference (že uspešna namestitev
opreme) do 10 točk,
– garancijski rok do 5 točk,
– odzivni čas v primeru popravil do 5
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: elektronska
komunikacijska oprema za ribiška plovila
– Blue Box: EMA d.o.o., kontaktna oseba:
Zlatko Mastnak, Mariborska cesta 1, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-48-00, faks
03/428-48-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,865.610 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. sklop: programska oprema (SW): EMA d.o.o., kontaktna
oseba: Zlatko Mastnak, Mariborska cesta
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-48-00,
faks 03/428-48-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,000.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 12,333.328,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1074/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23819/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, Sklep Vlade RS ter Uredbe EU, ki državi
članici nalagajo vzpostavitev infomracijskih
sistemov za nadzor plovil (Uredba Komisije,
št. 2244/03, Uredba Sveta, št. 2371/02).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 148/988
Ob-32786/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Dušan Harlander,
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: info@zzv-nm.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: 210-01/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
ter demontaža, popravilo in montaža ob
stoječe laboratorijske opreme za opre
mitev sanitarno-kemičnega laboratorija
naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,000.000 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. 210-01/2006: MTI Pavlič,
d.o.o., kontaktna oseba: Miha Pavlič, Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-34-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: miha.pavlic@mti-pavlic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,359.171 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23711/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 430-333/2006-10
Ob-32842/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-56/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
nadgradnja HP-UNIX strežnikov s pripa
dajočo opremo in storitvami in instala
cijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,583.333,33 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Naročnik je posredoval povabilo o za
pridobitev ponudbe na naslove štirim pooblaščenim dobaviteljem HP-UNIX strežniških sistemov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-56/2006-PSP:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
Tomaž Vrabič, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200,
faks 01/58-55-201, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 7,392.834,86
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-333/2006-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-322/2006-9
Ob-32843/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-57/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
dobava opreme in storitev instalacije in
svetovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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Ministrstvo za obrambo je za projekt
PKI v okviru darilne pogodbe s strani ZDA
pridobilo nabor strojne, programske in komunikacijske opreme ter vzpostavitev avtonomnega overitelja digitalnih podpisov v
Ministrstvu za obrambo.
Ministrstvo za obrambo potrebuje še
dodatno programsko opremo overitelja pro
izvajalca Entrust ter nakup strojnega kriptografskega modula proizvajalca Ncipfer.
Oprema ustreza vsem varnostnim zahtevam
zveze NATO ter direktivam EU iz področja
kvalificiranega elektronskega podpisa in elektronskega poslovanja.
Naročilo bomo oddali podjetju S&T Hermes Plus d.d., kateri je v Sloveniji edini
poslovni partner, pooblaščen za prodajo,
vzdrževanje in izvajanje storitev svetovanja
ter nameščanja programske in kriptografske
opreme Entrust in Ncipfer.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-57/2006-PSP:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
Marko Pust, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200,
faks 01/58-55-201, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 18,801.720
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-322/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 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: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 700-05/06
Ob-32978/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-60, elektronska pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
RTG aparata in dodatne opreme za Viso
ko šolo za zdravstvo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev: javno naročilo št. 700-05/06-JN04:
Siemens d.o.o., kontaktna oseba: Gregor
Gantar, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-61-00, faks
01/474-61-36, elektronska pošta: gregor.gantar@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 16,055.880 SIT.
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V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 700-05/06-JN04: Interexport d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Slamič,
inž. rad., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-50, faks 01/530-73-55,
elektronska pošta: info@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,865.000 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006 – sklop 1, 16. 11. 2006 – sklop
2.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20729/06, Ur. l. RS, št. 76-77.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Univerza v Ljubljani
Št. 03-156/6
Ob-32994/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova
Gorica, kontaktna oseba: Anka Klančič,
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/338-32-60, faks 05/338-33-57, elektronska pošta: info@zd-go.si.
II.5) Kratek opis: transportno reševalno
vozilo (2 kosa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03-156 – prvi sklop: Avto
Batič, Magdalena Batič, s.p., Goriška cesta
41, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,944.726 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03-156 – drugi sklop: Proavto Koper d.o.o., Ulica 15. maja 10c, 6000
Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,523.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03-156/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006,
Ob-23167/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica

Ob-32999/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODPK.IT-2/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava kompletov uporabni
ške zaščite (komplet uporabniške zaščite
sestavlja: pametna kartica z licenco, pri
padajoča programska oprema ter čitalec
pametnih kartic).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 30,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: ODPK.IT-2/2006
Naslov: Sukcesivna dobava kompletov
uporabniške zaščite (komplet uporabniške
zaščite sestavlja: pametna kartica z licenco,
pripadajoča programska oprema ter čitalec
pametnih kartic)
V.1) Datum oddaje naročila: 3. 7. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Crea
storitve in svetovanje d.o.o., Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: info@crea.si, tel. 01/518-66-81, internetni naslov: http://www.crea.si, faks
01/518-66-82.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
30,000.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
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osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-86/2006/56
Ob-33009/06
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: javno naročilo za dobavo prevoznih sredstev za potrebe Policije, št.
430-86p/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava pre
voznih sredstev za potrebe Policije, po
sklopih iz oddelka V (Oddaja naročila)
te objave.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 256,800.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka, omejenega postopka ali
konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne
ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali merila za ugotavljanje usposobljenosti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
89
2. Servisna pokritost po regijah
11
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-86p/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
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Št. naročila: 2
Naslov: Belo-modro motorno kolo, od
350 do 650 cm3
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto Aktiv d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: marjan.bozic@avto-aktiv.si, tel.
+386/1/280-31-06, faks +386/1/560-58-18.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,800.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 25
Naslov: Specialno kombinirano vozilo
namenjeno za izvajanje izravnalnih ukrepov (»Schengen bus«)
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dat
Con d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela,
Slovenija, e-pošta: info@dat-con.si, tel.
+386/3/703-33-00, faks +386/3/572-04-08.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 192,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
252,000.000 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.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ ali
program(-e): iz sredstev skupnosti se sofinancira dobava prevoznih sredstev iz sklopa
25, in sicer: 2003 Nacionalni Phare program
– P0032.
VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo je obsegalo 4 sklope, in sicer neuspele
sklope 1, 2, 20 in 25 po prejšnjem odprtem
postopku (št. 430-86/2006), pri čemer je leto uspelo za sklopa 2 in 25, ter ni uspelo za
sklopa 1 in 20.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
izidu naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-33132/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektron-
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ska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SAN 2006.
II.5) Kratek opis: SAN (Fibre Channel)
stikala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– ocena kvalitete sestave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. SAN 2006: FMC
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: info@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,517.150 SIT (oprema), vzdrževanje in podpora v garancijski
dobi: 226.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 102 z dne 6. 9. 2006,
Ob-27980/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Arnes

Blago in storitve
Št. 430-124/2006-12
Ob-32837/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
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; storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-122/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je sto
ritev prenosa aplikacije ter prenosa po
datkov ter nakup programskega orodja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,500.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Namen izvedbe naročila je zagotavljanje
možnosti poračuna plač za predhodno obdobje na podatkih, ki so se vodili na »starih
plačah« zaradi sodnih odločb.
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Podjetje RAIS d.o.o. je bil izvajalec storitve obdelave plač za zaposlene v Ministrstvu za obrambo v letih 1991 do 2004.
RAIS d.o.o. je podjetje, katero razpolaga s
potrebnimi podatki in jih hrani, zato je edini
možni izvajalec storitve.
Obračuni so se izvajali na IBM strežniški
platformi. Zaradi potrebe dostopa do podatkov v programu »starih plač«, je potrebno
izvesti prenos storitve v smislu obdelave
»starih plač« iz IBM platforme na PC platformo ter prenos podatkov v ORACLE bazo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-122/2006-PSP: Rais
d.o.o., kontaktna oseba: Helena Založnik Legiša, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-19-860, faks 01/24-19-880,
elektronska pošta: rais@rais.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 4,428.313,13
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-124/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 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: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 403-1126/2006
Ob-32524/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
kontaktna oseba: Metka Štrajhar, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-58-40, faks 01/369-59-02, elektronska pošta: metka.strajhar@gov.si, internetni
naslov: www.kultura.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna 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:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN–98/2006.
II.5) Kratek opis: oddaja naročila za
projektiranje in pridobitev dokumentacije
za celoten objekt gradu Pišece in gradnjo
za funkcionalno usposobitev dela gradu
Pišece (EŠD 524).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-42/2006: SL-inženiring
Boršt, d.o.o., kontaktna oseba: Silvester Lopatič, Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki, Slovenija, tel. 07/490-22-60, faks 07/490-22-63,
elektronska pošta: sl-inzeniring@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 368,435.519,91 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): 153,315.498,60 SIT.
Delež: 42%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-1126/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 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:
da; Evropska sredstva strukturnega sklada
ESRR v okviru prve prednostne naloge EPD
– ukrep 1.4. Gospodarska infrastruktura in
javne storitve, instrument 1.4.04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-32539/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Ladislav Selinšek,
inž. grad., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-465, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 500,
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34409-08/2006-0801/LS.
II.5) Kratek opis: izgradnja ceste Trije
ribniki vključno s komunalnimi vodi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 34409-08/2006-0801/LS:
Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal
an der Drau, A-9800 Austria, Podružnica
Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 80,092.560,55 SIT; najvišja
ponudba 133,187.543,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34409-08/2006-0801/LS.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Ob-32616/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Beltinci, kontaktna oseba: Milan Kerman, župan, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci,
Slovenija, tel. 541-35-35, faks 541-35-70,
elektronska pošta: obcina@beltinci.si, internetni naslov: www.beltinci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KOST-2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja kolesarske
steze ob RIII-729 v dolžini 2450 m in obo
jestranskega pločnika v Beltincih dolžine
630 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,929.730 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. KOST – 2006: Strabag
AG; podružnica Ljubljana, kontaktna oseba: Butala Andrej, Letališka c. 33, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/546-67-00,
faks 01/546-67-01, elektronska pošta: strabag@strabag.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74,303,674 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22879/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Občina Beltinci
Ob-32619/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Mojca Hren, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-53-25, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gm.mp@gov.si, internetni naslov:
www.mp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-153/2006.
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II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je obnova poslovnih prostorov na
Zaloški 59 v Ljubljani za potrebe Oddelka
za izvršbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-153/2006: Maks inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Maks Pirnat,
Dunajska 105, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-43-80, faks 01/530-43-88, elektronska pošta: into@maks-si.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90,100.843,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-153/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27551/06 z dne 6. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 11. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-32648/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 306-10-00, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-06/321005.
II.5) Kratek opis: izvedba prenove
objekta Gasilske brigade Ljubljana, Voj
kova 10, v Ljubljani – osrednji del objekta
– jug, pritličje in I. nadstropje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,000.000 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. 06/321005: Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 47-20-600.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81,083.036,14 SIT;
najnižja ponudba 81,083.036,14 SIT, najvišja ponudba 98,104.503,07 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 410-160/2006-37.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15392/06 z dne 2. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-32746/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, 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: izvedba več, manj in dodatnih del
pri izgradnji MMP Obrežje s pripadajočim
delom AC odseka Krška vas Obrežje (plato
s komunalno ureditvijo in nadvoz 4-6).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ob
režje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: iz
vedba več, manj in dodatnih del pri izgra
dnji MMP Obrežje s pripadajočim delom
AC odseka Krška vas Obrežje (plato s
komunalno ureditvijo in nadvoz 4-6).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3.407,930.721,57 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: št. zadeve:
430-136/2006, št. JN: JN 2006/P 19.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila JN 2006/P 19
Naslov: Izvedba več, manj in dodatnih
del pri izgradnji MMP Obrežje s pripadajočim
delom AC odseka Krška vas Obrežje (plato
s komunalno ureditvijo in nadvoz 4-6)
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: vodilni partner v skupni ponudbi: SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ce-
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stni.program@sct.si, tel. +386/1/589-86-00,
faks +386/1/589-86-30.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 359,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
346,765.010,31 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, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-32748/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dodatek št. 7 k pogodbi za izvedbo
GOI del na objektu stare porodnišnice v Novem mestu za potrebe UE in inšpekcijskih
služb – pogajanja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dodatek št. 7 k pogodbi za izvedbo GOI
del na objektu stare porodnišnice v No
vem mestu za potrebe UE in inšpekcij
skih služb – pogajanja.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.212,332.361,73 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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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: številka:
430-221/2006; oznaka javnega naročila:
2006/P 46.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P 46
Naslov: Dodatek št. 7 k pogodbi za izvedbo GOI del na objektu stare porodnišnice v Novem mestu za potrebe UE in inšpekcijskih služb – pogajanja
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: vodilni partner izvajalec v JV: IMOS d.d.,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.majnik@imos.si, tel.
01/473-33-10, internetni naslov: www.imos.si,
faks 01/473-33-78.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
26,441.640,89 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Dunajska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
00386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-32778/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan
Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-09-G/2006.
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II.5) Kratek opis: dodatna dela pri od
pravi napak iz naslova reklamacij na sta
novanjskih objektih Novi Dragomelj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-09-G/2006: Grating
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Uršič, Cesta na Brdo 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/42-34-739, faks 01/42-28-057, elektronska pošta: Grating@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,837.256,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23051-3/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 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: 15. 11. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-32821/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-20-100, faks 01/72-14-231,
elektronska pošta: Jure.vrhovec@email.si,
internetni naslov: www.domzale.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja prizidka – telovadnice in adaptacija podružnične šole Ihan
ter dobava in vgradnja opreme.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je gra
dnja prizidka – telovadnice ob podružnič
ni šoli Ihan pri Domžalah, Šolska ulica 5,
Ihan, 1230 Domžale. Poleg gradnje prizidka
je del razpisa še izgradnja povezave med
novo telovadnico in obstoječim objektom
in delna adaptacija obstoječega objekta ter
montaža in dobava vgradne opreme za telovadnico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 350,007.680 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena 90 točk,
2. višina obrestne mere za odloženo plačilo 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40510-5/06: Vegrad d.d.,
kontaktna oseba: Ivan Kroflič, Stari trg 35,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-21-20,

faks 03/896-22-33, elektronska pošta: dt@
vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 303,752.787,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40510-5/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 06-60698, Ob-23366/06 z dne
18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Občina Domžale
Št. 110-1/06
Ob-32987/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000252.
II.5) Kratek opis: izgradnja PHO Ko
zarje V.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: SCT d.d., kontaktna
oseba: Stanislav Černe, univ. dipl. inž. grad.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 148,324.221,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000252.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 88 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 00701-03/2006
Ob-33008/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev R3-710 Graje
na in Maistrova na Ptuju: 2. etapa gradnje
Maistrove ceste.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 133,333.334 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. A-093: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška c. 49a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 130,695.538 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 58/05 z dne 17. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33010/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ured R2-435/1431 Lim
buš: gradbena dela – 2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-043: CPM Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 133,101.486 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33011/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: obvoznica Škofja
Loka – pripravljalna dela in izgradnja kri
žišča 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 275,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-189: SCT d.d. – vodilni partner, Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 274,955.405 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-189: Cestno podjetje Kranj d.d. - partner, Jezerska 20, 4000
Kranj, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 98/06 z dne 22. 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: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33012/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221144-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.

Stran
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II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mo
stu čez Savo v Lancovem na cesti
R3-635/1121 v km 3.750.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-042: SCT d.d. – vodilni partner, Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 164,678.402 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-042: Cestno podjetje Kranj d.d. - partner, Jezerska 20, 4000
Kranj, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33013/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za ob
voznico G2-103 Solkan.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 916,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-029: Primorje d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 737,410.764 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 55/06 z dne 26. 5. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, kontaktna oseba: Ivan Ivančič,
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-63-00, faks 01/511-11-01, elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni naslov: www.apek.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 45.21.31.00-4; dodatni predmeti, glavni besednjak: 45.35.00.00-5;
50.91.10.00-4; 30.19.10.00-4; 32.50.00.00-8;
42.26.27.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-4/2006/1.
II.5) Kratek opis: prenova poslovnih
prostorov APEK.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 93 mio SIT,
– sklop 2: 12,5 mio SIT,
– sklop 3: 15 mio SIT,
– sklop 4: 11,5 mio SIT.
Skupaj vsi 4 sklopi: 132,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila določena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: rušitvena dela,
gradbena dela, elektro instalacije, strojne
instalacije, računalniška mreža v 2. nadstropju na sedežu naročnika (Stegne 7, Ljubljana): /
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: telekomunikacijska oprema: /
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 3: pisarniška
oprema: /
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 4: obnova 1.
nadstropja na sedežu naročnika (Stegne 7,
Ljubljana): /
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-4/2006/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22528/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik v postopku za nobenega izmed razpisanih sklopov
ni pridobil nobene pravilne, primerne ali
sprejemljive ponudbe, zato je vse prejete
ponudbe zavrnil, javnega naročila pa ni
oddal.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradnje in storitve

Ob-32637/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kontaktna oseba: Tjaša Djokić, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-95-00,
01/230-95-28, faks 01/230-95-40, elektronska pošta: tjasa.djokic@zrsvn.si, internetni
naslov: www.zrsvn.si, www.zrsvn.si/life.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: izvedba del za iz
boljšanje hidroloških razmer v Jovsih v
okviru projekta LIFE z naslovom »Na
tura 2000 v Sloveniji – upravljavski
modeli in informacijski sistem«, (LIFE
04NAT/SI/000240).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,944.580 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na navedena
merila:
1. ponujena cena – od 0 do 65,
2. reference ponudnika – od 0 do 20,
3. kvalifikacije zaposlenih, ki bodo izvajali projekt – od 0 do 10,
4. terminski plan – od 0 do 5.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8-IX-476/2-O-06/MG: Podjetje za urejanje hudournikov d.d., kontaktna oseba: dr. Aleš Horvat, Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-75-200,
faks 01/25-10-030, elektronska pošta:
puh@puh.si, internetni naslov: www.puh.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,588.911,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 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-21491/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem (LIFE04NAT/SI/000240).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave

Storitve
Ob-33138/06
Popravek
V obvestilu o oddaji javnega naročila za
dobavo informacijskega sistema za potrebe
IJS, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
102-103 z dne 6. 10. 2006, Ob-27732/06,
se popravi točka V.1.2) tako, da se pravilno
glasi:

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 63,384.285,60
SIT/264.497,94 EUR.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-32490/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktni osebi: Jože Staniša,
Silvester Koren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-92-05,
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: joze.stanisa@energetika-lj.si,
silvester.koren@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: IA 6 a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 66.33.11.00-0, 66.33.61.00-5,
66.33.62.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-27/06 in VOD-52/06.
II.5) Kratek opis: zavarovanje po sklo
pih:
1. Premoženjsko zavarovanje:
– požarno zavarovanje objektov, opreme
in zalog,
– zavarovanje surovin in polizdelkov v
tehnološki obdelavi last strank;
– strojelomno zavarovanje opreme;
– zavarovanje izpada dohodka zaradi
strojeloma;
– zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti;
– zavarovanje projektantske odgovornosti;
– zavarovanje stekla;
– računalniško zavarovanje;
– vlomsko zavarovanje.
2. Nezgodno zavarovanje zaposlenih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 285,200.000 SIT za štiri leta, od tega
za sklop 1: 260,000.000 SIT in za sklop 2:
25,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo za sklop 2 (VOD-52/06):
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD-27/06 (sklop 1:
premoženjsko zavarovanje): Zavarovalnica
Triglav, d.d., kontaktna oseba: Primož Rot,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/580-62-10, faks 01/580-62-25, elektronska pošta: primoz.rot@triglav.si, internetni naslov: http://www.triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost premoženjskih premij za štiri leta je 263,763.846,49
SIT.
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: javno naročilo št. VOD-52/06 (sklop
2: nezgodno zavarovanje zaposlenih):
Adriatic Slovenica, d.d. Koper, PE Ljubljana, kontaktna oseba: Miro Knez, Dunajska
cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01//309-21-07, faks 01/309-22-22, elektronska pošta: miro.knez@adriatic-slovenica.si,
internetni naslov: http://www.adriatic-slovenica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost nezgodnih
premij za štiri leta je 28,276.560 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: VOD-27/06 in
VOD-52/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006 in 16. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 in 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006/S 115-122718 z dne 20. 6.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se
oddaja za dobo štirih let.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 430-65/2006-8
Ob-32518/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 47/2006-PSP –
Nadgradnja programskega paketa MAPOS
in POPIS.
II.5) Kratek opis: nadgradnja program
skega paketa MAPOS in POPIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 47/2006-PSP:
Tomycom Tomaž Leskovar s.p., kontaktna
oseba: Tomaž Leskovar, Šlajmerjeva ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-60-60.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,496.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-65/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-01-77/2004
Ob-32635/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-60, elektronska pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si, internetni naslov:
http://www.uni-lj.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za iz
delavo projektne in tehnične dokumen
tacije za gradnjo objekta akademij na
podlagi javnega razpisa z natečajem za
pridobitev anketnih natečajnih rešitev za
urbanistično rešitev šolskega območja
med Poljansko in Roško cesto ter Stru
pijevim nabrežjem in arhitekturne rešitve
objekta Akademije za glasbo, Akademije
za gledališče, radio, film in televizijo in
Akademije za likovno umetnost.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(k) javno naročilo storitev, ki je bilo izbranemu kandidatu ali enemu izmed njih
oddano na podlagi natečaja.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: 1. urbanistična zasnova celotnega kompleksa 40 točk,
2. arhitektonska zasnova 70 točk, 3. ekonomičnost 25 točk, 4. racionalna raba energije
10 točk, konstrukcija 10 točk, ponudbena
cena 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 404-01-77/2004,
700-05/05-JN09: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., kontaktni osebi: Vojteh Ravnikar in Robert Potokar, Rimska
cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/422-47-40, faks 01/422-47-44, elektronska pošta: biro@ravnikar-potokar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 499,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
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s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Univerza v Ljubljani
Ob-32643/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Romana.pecnik@krsko.si, tel. 07/498-13-72,
v roke: Romana Pečnik, e-pošta: romana.pecnik@krsko.si, faks 07/498-12-76.
Internetni
naslov
naročnika:
www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zimsko vzdrževanje občinskih cest
v letu 2006/2007 in 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Krško.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zimsko vzdrževanje občinskih cest v Ob
čini Krško v letu 2006/2007 in 2007/2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 414,712.782,20 SIT z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 371-53/2006O603.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 5 VVS
Naslov: Občina Krško
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kostak Krško, d.d., Leskovška 2a, 8270 Krško,
Slovenija, tel. 07/481-72-35, e-pošta: nizke.gradnje@kostak.si, faks 07/481-72-52,
internetni naslov: www.kostak.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 400,000.000 SIT.
Skupna končna vrednost naročila:
414,712.782,20 SIT z 8,5% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan podizvajalcem: delež: 71%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: javno naročilo je razdeljeno na naslednje štiri
sklope: območje 1 je Senovo, Brestanica,
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Rožno-Presladol in Koprivnica, območje 2
je Dolenja vas, Krško, Zdole, območje 3 je
Veliki Trn, Raka, Leskovec pri Krškem desni
breg, Senuše, Veliki Podlog, Krško Polje,
Gora in območje 4 je Kostanjevica na Krki,
Podbočje.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 11. 2006.
Občina Krško
Ob-32782/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.25.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-13/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje program
ske opreme na strežnikih in delovnih po
stajah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 270,000.000 SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-13/2006: IBM
Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Zabel, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-96-757, internetni naslov:
www.ibm.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.310 EUR mesečno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-13/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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Ob-32783/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 74.70.00.00-6; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.72.20.00-6;
74.74.00.00-8; 74.74.30.00-9; 74.75.00.00-1;
24.50.00.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-01/2006.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov v objektih ZPIZ in ZZZS (OE
Maribor in OE Celje) ter dobava sanitar
no-higienskega materiala in čistil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 203,897.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena za m2 čiščenja 80%,
– reference 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-01/2006-I., IV.,
V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV.,
XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. in XXIII. sklop: ISS Servisystem d.o.o., kontaktna
oseba: Franja Nareks, Ptujska cesta 95,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00,
faks 02/450-33-38, elektronska pošta: prodaja@si.issworld.com, internetni naslov:
www.si.issworld.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121,948.094,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-01/2006-XV. in XVII.
sklop: Upravljalec d.o.o., kontaktna oseba:
Lidija Breznik, Fram 52, 2313 Fram, Slovenija, tel. 041/699-599, faks 02/601-10-06,
elektronska pošta: lidija.breznik@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,782.648 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006,
Ob-2455/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.7) Drugi podatki: javno naročilo za II.
in III. sklop ni oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-32784/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.30.00.00-8; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 50.31.20.00-5; 50.34.40.00-8;
50.31.26.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-07/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje računal
niške opreme na lokacijah ZPIZ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 80 točk (I. in II. sklop),
100 točk (III. in IV. sklop),
– odstotek znižanja priporočene prodajne cene rezervnih delov proizvajalca oziroma principala za rezervne dele za opremo
20 točk (II. sklop), 10 točk (podsklop 1/A),
– čas popravila v urah 10 točk (podsklop
1/B).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-07/2006 – II. sklop: S&T
Hermes Plus, kontaktna oseba: Jurij Sodin,
Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-201,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.800 SIT – delovna
ura serviserja.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-07/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20473/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo za I.,
III. in IV. sklop ni oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 11. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-32789/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, kontaktna oseba: Sašo Domijan,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.20.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-31/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za iz
delavo in garancijsko vzdrževanje pro
gramske opreme za učbeniške sklade za
osnovne šole in vpisni postopek za sre
dnje šole – nova merila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 3,700.000 SIT,
– sklop 2: 8,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1: B2 d.o.o.,
Tržaška 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-44-202, faks 01/24-44-223, elektronska pošta: info@b2.eu, internetni naslov:
http://www.b2.eu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,212.230 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 2: B2 d.o.o.,
Tržaška 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-44-202, faks 01/24-44-223, elektronska pošta: info@b2.eu, internetni naslov:
http://www.b2.eu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,144.954,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-31/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005,
Ob-585/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-201/2006-9
Ob-32838/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, 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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-179/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je iz
vedba usposabljanja za organizatorje in
voznike izrednih prevozov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,250.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Namen izvedbe naročila je strokovno
usposabljanje za organizatorje in voznike
izrednih prevozov.
Družba INTER-ES d.o.o., Cesta na Brdo
49, Ljubljana je edini možni izvajalec storitve, saj je edina pooblaščena organizacija
za izvajanje programov tovrstnega strokovnega usposabljanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-179/2006-PSP:
INTER-ES d.o.o., kontaktna oseba: Jana
Jan, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/20-00-230, faks 01/20-00-231,
elektronska pošta: jana@inter-es.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša: 3,948.000
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-201/2006-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-215/2006-27
Ob-32839/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-205/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je pri
prava, tiskanje in distribucija revije Slo
venska vojska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-205/2006-ODP:
Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slove-
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nija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 98,400.000
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-215/2006-27.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-344/2006-12
Ob-32840/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-268/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je od
kup ponatisa knjige »Rudolf Maister«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,333.333,33 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Naročnik namerava odkupiti ponatis knjige »Rudolf Maister«. Knjigo je tiskala DZS
d.d. Knjiga se bo uporabljala kot promocijsko darilo, primerna za osnovne in srednje
šole, iz katerih se da črpati vsebine, ki pripomorejo k krepitvi domovinske zavesti in
promocije Slovenske vojske skozi zgodovinski pogled.
Publikacijo lahko izda le DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija založništev,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, ki ima
za omenjeno publikacijo avtorske pravice za
izdajo knjige in zato edini možni ponudnik
izvajalec.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-268/2006-PSP: DZS
Založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Andreja Kavčič, Dalmatinova 2, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-69-825, faks
01/30-69-808, elektronska pošta: andreja.kavcic@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša 5,785.220
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-344/2006-12.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 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: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-45/2005-11
Ob-32841/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-450/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
vzdrževanje in nadgradnja aplikacije
FPS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,800.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Podjetje MAOP Kompas IngPOS d.o.o.,
Moškričeva 39, 1000 Ljubljana je nosilec
programskega paketa FPS in že od leta
1993 dalje izvaja aktivnosti na nadgradnji in
vzdrževanju aplikacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-450/2005-PSP:
MAOP Kompas IngPOS d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marko Mugerle, Moškričeva 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-51-00, faks 01/547-51-49, elektronska pošta: maop@maop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost po pogodbi znaša: 694.920 SIT
z DDV – mesečni pavšal.
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: 430-45/2005-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 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: 14. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-32863/06
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: Erna Miklič, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-15-300,
faks 01/24-15-344, elektronska pošta:
gp.surs@gov.si, internetni naslov: http:
www.stat.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.260000-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-78/2006.
II.5) Kratek opis: licence za RDBMS
Oracle 10g R2 Enterprise Edition, stre
žnik Intel 4x single core CPU (4x25 na
med users) z enomesečnim vzdrževa
njem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-78/2006: Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Rada Brglez, Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11,
elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: http:/www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,980.000 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: 430-78/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 110-1/06
Ob-32985/06
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:
743.23.0.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000750.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kon
trole kakovosti pri izgradnji AC Vrba–Pe
račica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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: Zavod za gradbeništvo
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 164,539.083 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000751.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-32986/06
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: 2006/000040.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji AC Le
nart–Maribor III etapa ter Lenart–Sp. Se
narska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 109,000.000 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:
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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: J.V. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., + Aktim d.o.o. + IMK
+ B&A&M d.o.o., kontaktna oseba: Ervin
Burnazović, univ. dipl. inž. grad., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 108,297.133,30 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000040.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 71 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: 17. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-32988/06
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: 2006/000299.
II.5) Kratek opis: izdelava gradbenotehničnega dela študije variant za gra
dnjo državne ceste med A1 Šentilj–Koper
in mejo z Republiko Avstrijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. PNZ d.o.o., Ljubljana + Lineal d.o.o., Maribor, kontaktna oseba:
Viljem Celcer, univ. dipl. inž. grad., Vojkova
ulica 65, 1113 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,040.050 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
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s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000299.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-32989/06
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: 2006/000314.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kon
trole pri izgradnji AC Spodnja Senarska–
Cogetinci od km 15+000 do km 24.490.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 159,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Tehnični del sestavljajo (Ti):
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zavod za gradbeništvo
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 165,748.008 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000314.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67-68 z dne 30. 6.
2006.
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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: 17. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-32990/06
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: 2006/000367.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kon
trole kakovosti pri izgradnji AC Koper–
Izola od km 0,000 do km 5,200.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 124,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Tehnični del sestavljajo (Ti):
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori, osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav po
SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zavod za gradbeništvo
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 123,314.130 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000367.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-33000/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
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Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMSV-2/2003-6.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila so storitve pri
prave strokovnih gradiv in pravnega sve
tovanja (s področja A.7 – pravno svetova
nje s področja elektronskega poslovanja
in pravne informatike na področju javne
uprave).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.11.11.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Spora-zum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 298,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMSV-2/2003-6
Naslov: Predmet javnega naročila so storitve priprave strokovnih gradiv in pravnega
svetovanja (s področja A.7 – pravno svetovanje s področja elektronskega poslovanja in pravne informatike na področju javne
uprave)
V.I) Datum oddaje naročila: 18. 6. 2004.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Perenič svetovanje d.o.o.; Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Dunajska
101; Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: info@perenic.com; tel.
01/560-84-81; 01/420-31-78, intenetni naslov: www.perenic.com; faks 01/560-84-99;
01/420-31-75.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 298,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 18,600.000 z 20% DDV (sklop 1),
279,400.000 SIT z 20% DDV (sklop 2).
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
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osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, intenetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33001/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMSV-2/2003-8.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve programsko projektne pisarne.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.60.00-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 68,716.324,01 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: OMSV-2/2003-8
Naslov: Storitve programsko projektne
pisarne
V.1) Datum oddaje naročila: 29. 10.
2004.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Institut za
Projektni management in Informacijsko Tehnologijo, Kotnikova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: barbara.brencic@ipmit.si,
tel. 01/30-09-800, faks 01/30-09-820.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 60,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
68,716.324,01 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-po-

šta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33002/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
razvoj in vzdrževanje servisnih modulov
za potrebe povezljivosti, dostopnosti ter
izmenjavo podatkov znotraj javne upra
ve med e-CRP in drugimi registri javne
uprave.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 128,501.400 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. skupna cena za
razvoj vseh
servisnih modulov (33,5%)
33,5%
2. cena za osnovno
vzdrževanje za 2 leti (33,5%) 33,5%
3. kadri (33%)
33%
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: OMIS-3/2005-4
Naslov: Razvoj in vzdrževanje servisnih
modulov za potrebe povezljivosti, dostopnosti ter izmenjavo podatkov znotraj javne
uprave med e-CRP in drugimi registri javne
uprave

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 11.
2005.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis d.o.o.,
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: info@genis.si, tel. 04/251-93-00,
internetni naslov: http://www.genis.si, faks
04/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 145,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
128,501.400 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33003/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-8.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve razvoja aplikacije ''Centralna
evidenca nepremičnin v lasti Republike
Slovenije''.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 13,336.200 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo:
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Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. cena za projekt v celoti
2. reference zaposlenih
delavcev

Ponderiranje
90%
10%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: OMIS-3/2005-8
Naslov: Storitve razvoja aplikacije ''Centralna evidenca nepremičnin v lasti Republike Slovenije''
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Igea
d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@igea.si, tel. 01/200-76-00,
internetni naslov: http://www.igea.si, faks
01/256-78-67.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
13,336.200 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33004/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2006/POB 03.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.

Stran
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Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzpostavitev povezave med CRP in MFE
RAC_KE.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 6,806.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/POB 03
Naslov: Vzpostavitev povezave med
CRP in MFERAC_KE
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Genis
d.o.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: stane.stefancic@genis.si,
tel. 04/251-93-00, faks 04/251-93-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,806.000 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1,5 meseca.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33005/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-86-22, e-pošta: Mojca.Gregoric1@
gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-14.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
MRVL (Matični register vozil in prome
tnih listin) osnovno vzdrževanje in redno
zagotavljanje operativnosti delovanja in
dopolnilno vzdrževanje in izredno zagota
vljanje operativnosti delovanja sistema.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 136,035.900 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. cena (osnovno
vzdrževanje in redno
zagotavljanje operativnosti
delovanja sistema,
dopolnilno vzdrževanje
in izredno zagotavljanje
operativnosti, dežurstvo
89%
2. certifikati
11%
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: OMIS-3/2005-14
Naslov: MRVL (Matični register vozil in
prometnih listin) osnovno vzdrževanje in redno zagotavljanje operativnosti delovanja in
dopolnilno vzdrževanje in izredno zagotavljanje operativnosti delovanja sistema
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI,
sistemske integracije, d.o.o., Tržaška c.
116, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel. +386/1/242-80-00, faks
+386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 132,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
136,035.900 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-80-00,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
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VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-80-00, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33006/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca Gregorič, tel.
+386/1/478-86-22, e-pošta: Mojca.Gregoric1@
gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-13.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
1. storitve izgradnje in implementacije
dopolnilnih modulov aplikacije »Projek
tna pisarna PP 3.0«-informacijska pod
pora projektnemu vodenju,
2. osnovno vzdrževanje aplikacije
''Projektna pisarna''.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 72.26.70.00-9, dodatni predmet(-i):
72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 44,286.832,86 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. Cena za izgradnjo
2. Cena za osnovno
vzdrževanje

Ponderiranje
80%
20%

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-13
Naslov: Izgradnja dopolnilnih modulov
aplikacije »Projektna pisarna«-informacijska
podpora projektnemu vodenju in osnovno
vzdrževanje aplikacije »Projektna pisarna
PP 3.0«
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 8.
2006.

V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Comland razvoj informacijskih rešitev d.o.o.,
Kotnikova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gregor.medvesek@comland.si, tel.
01/43-80-140, faks 01/43-80-159.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 44,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
44,286.832,86 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33134/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/2006 VeDavki 2.
II.5) Kratek opis: nadgradnje in vzdr
ževanje sistema za elektronsko davčno
poslovanje – EDP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 333,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– postavljena rešitev s področja elektronskega poslovanja,
– dodatni kadri,
– status Microsoft Gold Certified.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 12/2006 VeDavki 2:
Hermes SoftLab d.d., Litijska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 318,750.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-51/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-19945/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 14/3715/2006
Ob-32755/06
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:
Matej Mandelc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-23-12, elektronska pošta:
Matej.Mandelc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 181/2006.
II.5) Kratek opis: nakup dodatnih di
skovnih kapacitet za sistem NetApp
FAS940C – na podlagi 110. člena ZJN-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 67/2006:
Our Space d.o.o., kontaktna oseba: Uroš
Lampret, Tržaška 132, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/0590-822-11, faks
++386/1/0590-822-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 76,722.426 SIT.
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V.4.2) Javno naročilo št. 181/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 76,722.426 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-32779/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16/2006-B.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme TK vozlišča v RTP 35/20 kV Hr
pelje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 1: Elektronabava,
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09, elektronska pošta: elektronabava@elektronabava.si,
internetni naslov: www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,085.244 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 16/2006-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
26,085.244,00 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
94 z dne 8. 9. 2006, Ob-25072/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 11. 2006.
Elektro Primorska
Št. 347-07-54/2005
Ob-32993/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2006-B.
II.5) Kratek opis: dobava obesnega ma
teriala za 1 kV kabelski snop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 15/2006-B: Cebra, d.o.o.,
kontaktna oseba: Bogomir Mumelj, Cesta
Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,933.100 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 15/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
94 z dne 8. 9. 2006, Ob-25073/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2006.
Elektro Primorska

Gradnje
Št. 6/2006
Ob-32617/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Mitja Gorjan, dipl. inž. elektroteh. in Darja Nemec, univ. dipl. inž.
gradb., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-91-100, faks
05/33-91-128.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6G/2006.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije v
Ozeljanu – fekalni kanal od Otave do pri
ključka na zbirni kanal do ČN – gradbena
in montažna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-6G: CPG, d.d.,
kontaktna oseba: Teja Črv, inž. grad., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-84-800, faks
05/33-84-804.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,743.446,60 SIT;
najnižja ponudba 54,743.446,60 SIT, najvišja ponudba 58,819.383 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN 6G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 54,743.446,60 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 96
z dne 15. 9. 2006, Ob-25722/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Obvestila o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-32781/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Simon Figar, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-26-24, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: simon.figar@gov.si, internetni
naslov: www.uvi.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil naročnik: Promocijski film o Sloveniji.
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II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
92.11.12.00-4.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): storitev na področju rekreacije, kulture, športa.
CPC sklic št. 96.
Kategorija storitve: 26.
II.3) Opis: idejna rešitev Promocijske
ga filma o Sloveniji in izdelava le-tega.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
24,000.000 SIT bruto.
Javno naročilo ni oddano nobenemu od
ponudnikov. Naročnik je povrnil materialne
stroške izdelave ponudb v skupni vrednosti
1,920.000 SIT bruto.
Številka: javno naročilo ni oddano nobenemu od ponudnikov.
V.1.2) Vrednost nagrade: nagrada ni bila
podeljena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Število udeležencev: 13.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne
8. 9. 2006, Ob-25071/06.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Urad Vlade RS za informiranje

Javni razpisi
Št. 668/06
Ob-33032/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih umetnosti in knjige, ki jih
bo v letu 2007 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 8,
oznaka JPR8-UK-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja in
cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili
izbrani na javnem pozivu JP 22 2007-2009;
javnih zavodov, ki v letu 2006 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2007 s strani
ministrstva ter posameznikov, ki delujejo na
področjih umetnosti in knjige. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in
posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti in knjiga.
Ministrstvo za kulturo bo kulturne projekte na področju umetnosti in knjige v letu
2007 v okviru projektnega razpisa 8 (JPR8UK-2007) podpiralo v skladu z naslednjimi

dolgoročnimi cilji: podpiranje konkurenčnih, vrhunskih, kakovostnih, prepoznavnih
in prodornih projektov s področja umetnosti in knjige v domačem in mednarodnem
kulturnem prostoru, povečanje dostopnosti
kulturnih dobrin in ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med
javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z
mednarodnimi partnerji, podpiranje mednarodno uveljavljenih in profiliranih festivalov
in prireditev, neposredno podpiranje ustvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah in vzpostavljanje ostalih kulturniških mrež.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture ali
humanističnih znanosti. Posamezniki so avtorji, ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na področju kulture so fizične
osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za
kulturo in ki delujejo na razpisnih področjih.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta
je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa
kulturno organizacijo, oziroma posameznik
v vlogi avtorja.
Posamezno področje razpisa se deli na
ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (denimo: glasbena umetnost – organizacija festivalov; organizacija koncertnih
ciklov itd.; uprizoritvene umetnosti – produkcija in postprodukcija v Sloveniji; mednarodna gostovanja itd.).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2007. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) je namenjena zagotavljanju
spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih na področjih kulture in mobilnosti samozaposlenih umetnikov na razpisnih področjih. Projektni razpis omogoča dodelitev
delovnih štipendij in/ali sofinanciranje rezidenčnih udeležb posameznikov v tujini.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70%
predvidenih stroškov. Izjeme so projekti z
naslednjih podpodročij: festivali, cikli, mednarodno sodelovanje in mednarodna gostovanja, kjer zaprošeni znesek financiranja ne
sme presegati 50% predvidenih stroškov;
naročila izvirnih glasbenih del in koreografij (do 100%, gl. razpisno dokumentacijo!)
ter delovne štipendije, kjer znaša podpora
2,500.000 SIT (10.432,32 EUR) bruto za
posamično štipendijo in rezidenčne udeležbe, kjer je možna višina dodeljenih sredstev
do 500.000 SIT (2.086,46 EUR) bruto na
posamično udeležbo.
Na področju knjige ministrstvo kot upravičene stroške na podpodročju »izdaja knjig«
priznava naslednje najnižje bruto obsege
avtorskih honorarjev na avtorsko polo: izvirno delo – leposlovje: najmanj 75.000 SIT
(312,97 EUR), izvirno delo – humanistika:
najmanj 80.000 SIT (333,83 EUR), prevod
leposlovje: najmanj 55.000 SIT (229,51
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EUR), prevod humanistika: najmanj 65.000
SIT (271,24 EUR). Skladno s prednostnimi
kriteriji razpisa bodo višje podprti projekti, ki
predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela.
Na področju vizualnih umetnosti ministrstvo kot upravičene stroške na podpodročjih: organizacija razstavnih in festivalskih projektov ter Mednarodno sodelovanje
priznava naslednje najnižje bruto obsege
avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj
70.000 SIT (292,10 EUR) za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 250.000
SIT (1.043,23 EUR) za pregledno razstavo
in najmanj 500.000 SIT (2.086,46 EUR) za
retrospektivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Uprizoritvene umetnosti:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji, mednarodna gostovanja in rezidenčne udeležbe.
3.2 Glasbene umetnosti:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji, organizacija festivalov
in koncertnih ciklov, glasbeno založništvo
(izdaja na nosilcih zvoka, notne izdaje), naročila izvirnih glasbenih del in koreografij,
gostovanja v mednarodnem prostoru, podporni projekti na področju glasbenih umetnosti (tekmovanja in nagrade), delovne štipendije in rezidenčne udeležbe.
3.3 Vizualne umetnosti:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji, mednarodno
sodelovanje, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe.
3.4 Intermedijske umetnosti:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v
Sloveniji, mednarodno sodelovanje, organizacija mednarodnih festivalov, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe.
3.5 Knjiga:
Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: izdaja knjig, izdaja revij, prevodi
v tuje jezike, razvijanje bralne kulture, organizacija literarnih festivalov in literarnih
prireditev, mednarodno sodelovanje in delovne štipendije.
Opredelitev področij podpodročij razpisa
je navedena v prijavnih obrazcih 1 in je sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– kot javni zavodi v letu 2006 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2007 s strani
ministrstva ali da kot predlagatelji projekta
javnih kulturnih programov niso bili izbrani
na javnem pozivu JP 22 2007-2009;
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
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oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), ter javni zavodi, ki delujejo na področju kulture, niso dolžni predložiti
dokazila;
– ali so posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam
del na razpisnem področju!) in imajo stalno
prebivališče v RS. Izjema so posamezniki
na področju knjige, kjer lahko kandidirajo
tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev s
področja kulture v tuje jezike (obvezno dokazilo: seznam prevedenih slovenskih del v
tuje jezike);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2007 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2005
in 2006, izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena na posameznih podpodročjih,
ter upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa za
podpodročja »Izdaja knjig«, »Organizacija razstavnih in festivalskih projektov« ter
»Mednarodno sodelovanje na področju vizualnih umetnosti«;
– ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu
2006 oziroma za leto 2007 že izbrani na
katerem od javnih pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!),
in
4.2 posebne pogoje na posameznih podpodročjih razpisa:
4.2.1 Uprizoritvene umetnosti
4.2.1.1 Podpodročje produkcija in postprodukcija v Sloveniji
Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji,
– ki so v obdobju 2004-2006 realizirali
vsaj eno produkcijo s področja uprizoritvenih umetnosti
– ki zaprošajo za največ 70% celotne
vrednosti projekta in največ 12,000.000 SIT
(50.075,11 EUR)
– ki v primeru, da je predlagatelj posameznik (fizična oseba), zaproša izključno za
sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar).
4.2.1.2 Podpodročje mednarodna gostovanja
Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji,
– ki so v obdobju 2004–2006 izvedli vsaj
en projekt s področja uprizoritvenih umetnosti,
– ki zaprošajo za največ 50% celotne
vrednosti projekta in največ 1,000.000 SIT
(4,172,93 EUR),
– ki v primeru, da je predlagatelj posameznik (fizična oseba), zaproša izključno za
sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar).
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4.2.1.3 Podpodročje rezidenčne ude
ležbe
Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji,
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture in delujejo na področju
uprizoritvenih umetnosti,
– ki so doslej sodelovali vsaj v 10 produkcijah projektov s področja uprizoritvenih
umetnosti,
– ki v letu 2007 ne bodo sočasno z razpisano podporo za rezidenčne udeležbe prejemali štipendije, namenjene ustvarjalcem,
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
50% vseh stroškov projekta oziroma največ
500.000 SIT (2.086,46 EUR).
4.2.2. Glasbene umetnosti
4.2.2.1 Glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji
– Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji projekta, ki so v obdobju med 2004 do
2006 organizirali vsaj 1 glasbeno scensko,
folklorno in baletno produkcije ter posprodukcijo
– Predlagatelj lahko prijavi glasbeno
scenske, folklorne in baletne produkcije ter
produkcije posameznih koncertnih gostovanj, katerih premiera in postprodukcija bo
v letu 2007
– Najvišja zaprošena vsota za glasbeno
scensko, folklorno in baletno produkcijo ne
sme presegati 10,000.000 SIT (41.729,26
EUR) in 70% predvidenih stroškov
– Najvišja zaprošena vsota za produkcijo posameznega koncertnega gostovanja
ne sme presegati 2,500.000 SIT (10.432,32
EUR) in 70% predvidenih stroškov.
4.2.2.2 Glasbeni festivali in koncertni cikli
– Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji projekta, ki so v obdobju med 2004 do
2006 organizirali vsaj 3 glasbene festivale
ali koncertne cikle
– Glasbeni festival ali koncertni cikel
mora obsegati najmanj pet in največ tridesetih koncertov in spremljajočih dogodkov
– Najvišja zaprošena vsota za glasbeni
festival ali koncertni cikel ne sme presegati
15,000.000 SIT (62,593,89 EUR) in 50%
predvidenih stroškov.
4.2.2.3 Glasbeno založništvo (notne izdaje in izdaje na nosilcih zvoka)
– Posamezna izdaja na nosilcu zvoka
(zgoščenka, DVD...) mora obsegati najmanj
45 minut posnetega materiala
– Posamezna notna izdaja mora obsegati najmanj pet strani
– Posamezna izdaja mora iziti v najmanj
500 izvodih
– Posamezna izdaja mora biti uvrščena
v založniški program predlagatelja oziroma
drugega založnika za leto 2007
– Najvišja zaprošena vsota za izdajo na
nosilcu zvoka ne sme presegati 1,000.000
SIT (4.172,93 EUR) in 70% vseh predvidenih stroškov
– Najvišja zaprošena vsota za notno
izdajo ne sme presegati 2,000.000 SIT
(8.345,85 EUR) in 70% vseh predvidenih
stroškov.
4.2.2.4 Naročila izvirnih glasbenih del in
koreografij
– Vsako naročeno izvirno slovensko
glasbeno delo ali koreografija mora biti v
letu 2007 najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano
– Zaprošena sredstva morajo biti usklajena s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-
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scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti, ki
so del razpisne dokumentacije.
4.2.2.5 Gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru
– Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2004–2006 izvedli vsaj
1 projekt s področja glasbenih umetnosti
– Najvišja zaprošena vsota za mednarodno sodelovanje ne sme presegati
10,000.000 SIT (41.729,26 EUR) in 50%
predvidenih stroškov.
4.2.2.6 Podporni projekti na področju
glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade)
– Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2004–2006 izvedli vsaj
3 tovrstne projekte nacionalnega značaja
– Najvišja zaprošena vsota za podporne projekte lahko znaša 7,000.000 SIT
(29.210,48 EUR) in ne sme presegati 70%
predvidenih stroškov.
4.2.2.7 Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji,
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju glasbenih
umetnosti,
– katerih vsaj 20 del je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih,
– ki za leto 2005 in 2006 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 1,500.000 SIT
(6.259,39 EUR) letno,
– ki v letu 2005 in 2006 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
4.2.2.8 Rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji,
– katerih vsaj 20 glasbenih del je bilo
javno predstavljenih ali arhiviranih ali so
izvedli vsaj 20 koncertov na uveljavljenih
koncertnih prizoriščih v domačem ali mednarodnem kulturnem prostoru,
– ki za leto 2005 in 2006 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 1,500.000 SIT
(6.259,39 EUR) letno,
– ki v letu 2005 in 2006 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
4.2.3 Vizualne umetnosti:
4.2.3.1 Podpodročje organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji
Po obsegu izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu predlagatelji projekta,
– ki so v obdobju med 2004 do 2006 organizirali vsaj eno razstavo na letni ravni (ali
bili na njej aktivno udeleženi),
– ki prijavljajo največ 6 projektov,
– ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša
največ 70% njegove celotne vrednosti in
ne presega vsote 2,000.000 SIT (8.345,85
EUR).
4.2.3.2 Podpodročje mednarodno sodelovanje
Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji projekta,
– ki so bili v obdobju 2004 do 2006 vključen v vsaj dva razstavna projekta v tujini;
– ki prijavljajo največ 2 projekta,
– ki prijavljajo projekta, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša
največ 70% njegove celotne vrednosti in
ne presega vsote 3,000.000 SIT (12.518,78
EUR).
4.2.3.3 Podpodročje delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji,
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– ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj 5
razstav doma in/ali v tujini (mlajši od 35 let
vsaj 3),
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju vizualnih
umetnosti,
– ki za leto 2005 in 2006 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 1,500.000 SIT
(6.259,39 EUR) letno
– ki v letu 2005 in 2006 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
4.2.3.4 Podpodročje rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji,
– ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj 5
predstavitev ali 7 strokovnih člankov ali tri
samostojne publikacije doma in/ali v tujini,
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za
kulturo RS,
– ki v letu 2007 ne bodo sočasno z razpisano podporo rezidenčni udeležbi prejemali kakšne druge štipendije, namenjene
ustvarjalcem,
– ki v letu 2007 niso prejemniki kake druge štipendije iz državnega proračuna ali štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 1,500.000 SIT (6.259,39
EUR) letno,
– ki v letu 2006 niso bili prejemniki podpore za rezidenčne udeležbe Ministrstva za
kulturo.
4.2.4 Intermedijske umetnosti
4.2.4.1 Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji
– Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2004–2006 izvedli vsaj
1 projekt s področja intermedijskih umetnosti
– Najvišja zaprošena vsota za projekt
lahko znaša največ 70% celotne vrednosti
projekta in ne sme presegati 2,000.000 SIT
(8.345,85 EUR).
4.2.4.2 Podpodročje Mednarodno sodelovanje
– Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2004–2006 izvedli vsaj
1 projekt s področja intermedijskih umetnosti
– Najvišja zaprošena vsota za mednarodno gostovanje lahko znaša največ 50% celotne vrednosti projekta in ne sme presegati
2,000.000 SIT(8.345,85 EUR).
4.2.4.3 Podpodročje Organizacija mednarodnih festivalov
– Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2004–2006 izvedli vsaj
1 mednarodni festival s področja intermedijskih umetnosti
– in katerih predlagani projekt obsega
vsaj 10 festivalskih dogodkov, od katerih
mora biti vsaj 50% iz tujine,
– zaprošena vsota za projekt lahko znaša največ 50% celotne vrednosti projekta in
ne sme presegati 4,000.000 SIT (16.691,70
EUR).
4.2.4.4 Podpodročje delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji,
– ki so v zadnjih treh letih izvedli vsaj
3 projekte s področja intermedijskih umetnosti,
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in delujejo na področju intermedijskih
umetnosti,
– ki za leto 2005 in 2006 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega na-

domestila, ki presega bruto 1,500.000 SIT
(6.259,39 EUR) letno,
– ki v letu 2005 in 2006 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
4.2.3.4 Podpodročje rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji,
– ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj 3
projekte s področja intermedijskih umetnosti,
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in delujejo na področju intermedijskih
umetnosti,
– ki v letu 2007 ne bodo sočasno z razpisano podporo rezidenčni udeležbi prejemali kakšne druge štipendije, namenjene
ustvarjalcem,
– ki v letu 2007 niso prejemniki kake druge štipendije iz državnega proračuna ali štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 1,500.000 SIT (6.259,39
EUR) letno,
– ki v letu 2006 niso bili prejemniki podpore za rezidenčne udeležbe Ministrstva za
kulturo.
4.2.5 Knjiga
4.2.5.1 Podpodročje izdaja knjig
Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu predlagatelji projekta,
– ki so v obdobju 2004-2006 izdali najmanj 3 knjižne naslove s področij razpisa,
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ 8
knjižnih naslovov s področij razpisa, ki bodo
v knjižni obliki prvič izšli v letu 2007,
– ki zagotavljajo naklado najmanj 500
izvodov za prozno leposlovje in humanistiko
ter najmanj 300 izvodov za poezijo
– in katerih zaprošena vsota na posamezno knjigo ne presega 3,500.000 SIT
(12.518,78 EUR) in največ 70% vseh predvidenih stroškov.
4.2.5.2 Podpodročje izdaja revij
Predlagatelj lahko na razpisu kandidira
zgolj z revijo, katere programska zasnova
se sklada s področjem razpisa,
– ki izhaja v tiskani obliki vsaj enkrat letno in v letnem obsegu najmanj 20 AP in je
v tem obsegu izšla tudi v letu 2006,
– ki je dostopna bralcem na celotnem
območju Slovenije in ima urejeno distribucijo
v knjigarnah in knjižnicah v Sloveniji,
– katere oglasni prostor ne presega
10% celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen
Zakona o medijih),
– katere natisnjena naklada ni nižja od
400 izvodov,
– za katere sofinanciranje predlagatelj
zaproša največ do 70% vseh priznanih stroškov za redni letni obseg revije in največ
8,000.000 SIT (33.383,41 EUR) na revijo.
4.2.5.3 Podpodročje prevodi v tuj jezik
Na razpisu lahko kandidirajo prevajalci, ki
– so v obdobju 2004–2006 prevedli v tuj
jezik vsaj 1 knjižni naslov omenjenih zvrsti
oziroma vsaj 20 avtorskih pol besedil omenjenih zvrsti,
– bodo knjigo v celoti prevedli v letu
2007,
– priložijo pisno zagotovilo tujega založnika, da bo knjiga izšla najkasneje v letu
2008.
4.2.5.4 Podpodročje razvijanje bralne
kulture
Na razpisu lahko sodeluje predlagatelj,
ki prijavlja projekt, skladen z opredelitvijo
področja razpisa, in
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– je v obdobju 2004–2006 organiziral
vsaj 1 projekt s področja bralne kulture,
– prijavlja projekt, ki vključuje najmanj 3
sodelujoče avtorje ali izvajalce in založniško
produkcijo vsaj 3 slovenskih založnikov,
– v primeru, da je predlagatelj splošna
knjižnica, prijavlja projekt, ki ni vključen v
redni program dela javnega zavoda,
– zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh stroškov in največ 3,000.000 SIT
(12.518,78 EUR) na projekt.
4.2.5.5 Podpodročje organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev
Na razpisu lahko sodelujejo tisti predlagatelji, ki prijavljajo projekte, skladne s področjem razpisa, in
– so v obdobju 2004–2006 organizirali
vsaj en tovrstni projekt,
– prijavlja literarni festival, ki vključuje
najmanj 3 sodelujoče avtorje ali izvajalce,
ali literarno prireditev, ki vključuje vsaj 3 sodelujoče avtorje,
– zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh stroškov in največ 3,000.000 SIT
(12.518,78 EUR) na projekt.

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

4.2.5.6 Podpodročje mednarodnega sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo tisti predlagatelji, ki prijavljajo projekte, skladne s področjem razpisa, in
– ki so v obdobju 2004-2006 organizirali
vsaj 1 tovrstni projekt,
– ki prijavljajo projekt, ki vključuje najmanj 3 sodelujoče avtorje ali izvajalce in
založniško produkcijo vsaj 3 slovenskih založnikov ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh stroškov in največ 3,000.000
SIT (12.518,78 EUR) na projekt.
4.2.5.7 Podpodročje delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji,
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za
kulturo RS,
– ki so v obdobju 2003–2006 izdali vsaj 2
knjižni deli v slovenščini ali vsaj 40 avtorskih
pol leposlovnih besedil, objavljenih v knjigah
ali literarnih revijah,
– ki niso prejeli delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2005
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ali za leto 2006, ki presega 1,500.000 SIT
(6.259,39 EUR) bruto,
– ki v letih 2005 ali 2006 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje minister za področja, ki
so predmet razpisa. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v
primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2006
(nerealizacija programa, dela programa ali
projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji
5.1 Splošni razpisni kriteriji:

reference avtorja ali aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev
projekta;
reference predlagatelja projekta;
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve projekta;
izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti; predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po
načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo);
stopnja izvedljivosti projekta; stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt;
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti.
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5.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
5.2.1 Uprizoritvene umetnosti
Na podpodročju produkcija in postprodukcija v Sloveniji bodo prednostno obravnavani projekti, ki:
se pripravljajo v koprodukciji z javnimi zavodi
se pripravljajo v koprodukciji s tujimi producenti

10
10

Podpodročje mednarodna gostovanja:
število predstav na posamično gostovanje v tujini, turnejsko organizirana gostovanja
gostovanja, v katera organizator iz tujine (pobudnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih sredstev
gostovanja na pomembnih (referenčnih) lokacijah in festivalih

5
5
10

5.2.2 Glasbene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del
(zagotavljanje primerne dostopnosti)
zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo.

5
10
5

5.2.3 Vizualne umetnosti:
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
izkazujejo sodobne študijske pristope v predstavljanju in popularizaciji sodobnih vizualnih umetnosti ter upoštevajo njihovo
raznolikost v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru
načrtujejo posebne popularizacijske programe
vključujejo mlajše avtorje in kuratorje pri organizaciji razstavnih in festivalskih projektov
predvidevajo stimulativno neposredno podporo ustvarjalcem v obliki razstavnin
1

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

5
5
5
5
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5.2.4 Intermedijske umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
zagotavljajo vpetost projektov v mednarodni prostor
se vključujejo v aktualne pojave in vsebine na področju digitalne kulture
se povezujejo z drugimi slovenskimi intermedijskimi producenti
so profilirani v skladu s pristopi in delovanjem znotraj intermedijskega področja

5
5
5
5

5.2.5 Knjiga
5.2.5.1 Podpodročje izdaja knjig
izdaja izvirnega slovenskega leposlovja in humanistike oziroma prevodov klasičnih del leposlovja in humanistike
stopnja zagotavljanja dostopnosti knjige v knjigarnah in knjižnicah na celotnem območju Slovenije in širše, v skupnem
slovenskem kulturnem prostoru, ter zagotavljanje promocije avtorjev in knjig
stimulativno vrednotenje avtorskega dela

7
8
5

5.2.5.2 Podpodročje izdaja revij
širina generacijskega spektra avtorjev, ki objavljajo v reviji
kontinuiteta obsega in kvalitete revije v obdobju 2004–2006
dostopnost in promocija revije v knjigarnah in knjižnicah na celotnem območju Slovenije

5
10
5

5.2.5.3 Podpodročje prevodi v tuj jezik
uveljavljenost in ugled tujega založnika
reference prevajalca pri prevajanju del v tuj jezik
prednostno bodo obravnavani predlogi prevodov v angleščino, nemščino in francoščino

10
5
5

5.2.5.4 Podpodročje razvijanje bralne
kulture
načrtna usmerjenost v razvijanje bralne kulture na nacionalni ravni
ustreznost vsebinske in didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo
povezovanje s splošnimi knjižnicami in drugimi akterji, ki delujejo na področju razvijanja bralne kulture

7
7
6

5.2.5.5 Podpodročje organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev
načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost uveljavljanja slovenske literature in humanistike na nacionalni in/ali mednarodni
ravni
doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin, odvijanje na več prizoriščih in na širšem območju Slovenije

10
10

5.2.5.6 Podpodročje mednarodnega sodelovanja
načrtnost in sistematičnost uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike v mednarodnem prostoru
sodelovanje z organizatorji iz tujine, referenčnost tujih soorganizatorjev, koprodukcijski delež

10
10

5.3 Kriteriji za delovne štipendije in rezidenčne udeležbe
reference avtorjevega dela, s poudarkom na obdobju 2004–2006, obseg njegovega opusa v tem obdobju
kvaliteta, izvirnost, celovitost in umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in v mednarodnem
prostoru
uveljavljenost avtorja v strokovni javnosti (npr.: državne, mednarodne, strokovne in stanovske nagrade, poglobljene refleksije
o avtorjevem delu v strokovni literaturi, uvrstitve v mednarodne in nacionalne predstavitve sodobne umetnosti ipd.)
prepoznavnost avtorja v javnosti (medijski odzivi in kritike)
6. Uporaba kriterijev
6.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja in podpodročja so ovrednoteni
s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Najvišje možno
število prejetih točk za projekt je 100 točk, fi-

nancirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več
kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk
za posamezen projekt (od 81 do 100 točk),
obsega in finančne zahtevnosti projekta ter
okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.
6.2 Uporaba kriterijev za delovne štipendije in rezidenčne udeležbe
Za posamezno delovno štipendijo in rezidenčno udeležbo je najvišje število prejetih
točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati,

30
30
20
20

ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90
točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 8 (JPR8-UK-2007) je:
450,000.000 SIT (1.877.816,73 EUR).
Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
7.1 Uprizoritvene umetnosti: 60,000.000
SIT (250.375,56 EUR), od tega za 3 rezi-
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denčne udeležbe skupaj do 1,500.000 SIT
(6.259,39 EUR) bruto.
7.2. Glasbene umetnosti: 100,000.000
SIT (417.292,61 EUR), od tega za 3 delovne
štipendije skupaj 7,500.000 SIT (31.296,95
EUR) bruto in za 5 rezidenčnih udeležb
skupaj do 2,500.000 SIT (10.432,32 EUR)
bruto.
7.3. Vizualne umetnosti: 110,000.000
SIT (459.021,87 EUR), od tega za 9 delovnih štipendij skupaj 22,500.000 SIT
(93.890,84 EUR) bruto in za 5 rezidenčnih
udeležb skupaj do 2.500.000 SIT (10.432,32
EUR) bruto.
7.4 Intermedijske umetnosti: 30,000.000
SIT (125.187,78 EUR), od tega za 1 rezidenčno udeležbo do 500.000 SIT (2.086,46
EUR) bruto in za 1 delovno štipendijo v višini
2,500.000 SIT (10.432,32 EUR) bruto.
7.5 Knjiga: 150,000.000 SIT (625.938,91
EUR), od tega za okvirno 5 delovnih štipendij 12,500.000 SIT (52.161,58EUR) bruto.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Razpisni rok: razpis se začne 24. 11.
2006 in zaključi 8. 1. 2007.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci 1 (obrazci po podpodročjih z opredelitvami področij razpisa in
navedbo obveznih prilog),
– prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca
1-2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
oziroma tretji alineji točke 4.1,
– zahtevane obvezne priloge za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja, opredeljene v obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov na
posamezno področje ali podpodročje, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana - do 8. 1. 2007 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni raz-

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

pis 8 z oznako JPR8-UK-2007 in z obvezno
navedbo osnovnega razpisnega področja
in podpodročja (npr. Knjiga - izdaja revij).
Pri delovnih štipendijah oziroma rezidenčnih
udeležbah je obvezna navedba razpisnega
področja (npr. Delovna štipendija - glasbene
umetnosti). Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 1. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11.3 Vloga, prispela na Javni razpis za
sofinanciranje večletnih kulturnih projektov
(projektni razpis JPR 12-VP-2007-2009),
ki v fazi ocenjevanja ni prejela potrebnega
števila točk za umestitev med sofinancirane
večletne projekte, se v delu, ki se nanaša
na leto 2007, šteje za pravočasno vlogo,
prispelo na projektni razpis JPR8-UK-2007.
Takšna vloga se obravnava v okviru Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na
področjih umetnosti in knjige, ki jih bo v letu
2007 sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis 8, oznaka JPR8-UK-2007).
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si
Glasbene umetnosti: Biserka.Moč
nik@gov.si
Vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si
Intermedijske umetnosti: Vilma.StritofCretnik@gov.si
Knjiga: Natasa.Bucik@gov.si
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence
ministrstva v času od 24. 11. 2006 do 8. 1.
2007 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij,
ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna
soba v pritličju, po naslednjem urniku:
Uprizoritvene umetnosti: 7. 12. 2006 ob
10. uri
Glasbene umetnosti: 7. 12. 2006 ob 11.
uri
Vizualne umetnosti: 7. 12. 2006 ob 12.
uri
Intermedijske umetnosti: 7. 12. 2006 ob
14. uri
Knjiga: 8. 12. 2006 ob 10. uri
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
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razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
pričelo 12. 1. 2007. Ministrstvo bo izbralo
predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in največ do vrednosti, določenih z državnim
proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 669/06
Ob-33033/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor večletnih kulturnih projektov
na področjih umetnosti in knjige,
ki jih bo v obdobju 2007 – 2009
sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 12,
oznaka JPR12-VP-2007-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja in
cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje večletnih projektov v obdobju od 2007 do 2009,
ki izkazujejo vsaj triletno kontinuiteto delovanja in so dosegli visoko stopnjo prepoznavnosti v javnosti. Predmet razpisa je
sofinanciranje večletnih kulturnih projektov
nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij,
katerih programi niso bili izbrani na javnem
pozivu JP 22 2007–2009; javnih zavodov, ki
v letu 2006 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta
za leto 2007 s strani ministrstva. Razpis se
nanaša na naslednja področja ustvarjanja in
posredovanja javnih kulturnih dobrin: knjiga
– izdaja revij, knjiga – organizacija literarnih
festivalov in literarnih prireditev, uprizoritvene umetnosti – večletni produkcijski projekti
in uprizoritvene umetnosti – predstavitvene
platforme, glasbene umetnosti – glasbeno
založništvo.
Ministrstvo za kulturo bo večletne kulturne projekte na področju umetnosti in knjige
v obdobju 2007–2009 v okviru projektnega
razpisa 12 (JPR12-VP-2007-2009) podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
podpiranje konkurenčnih, vrhunskih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih projektov s področja umetnosti in knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru,
povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in
ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim
sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje mednarodno uveljavljenih in
profiliranih festivalov in prireditev, postopno
vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah in vzpostavljanje ostalih
kulturniških mrež.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opra-
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vljanje javne službe s področja kulture ali
humanističnih znanosti.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta
je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa
kulturno organizacijo.
Večletni projekt je posamična kulturna
aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota in ki izkazuje vsaj triletno
kontinuiteto delovanja ter bo v obdobju od
2007 do 2009 izveden vsako leto. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov in ne sme presegati najvišje možne zaprošene višine, kot je določena
na posameznih področjih razpisa.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisna področja: razpis obsega
naslednja področja: knjiga – izdaja revij,
knjiga – organizacija literarnih festivalov in
literarnih prireditev, uprizoritvene umetnosti
– večletni produkcijski projekti, uprizoritvene
umetnosti – predstavitvene platforme, glasbene umetnosti – glasbeno založništvo.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– kot javni zavodi v letu 2006 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2007 s strani
ministrstva ali da kot predlagatelji projekta
javnih kulturnih programov niso bili izbrani
na javnem pozivu JP 22 2007–2009;
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), ter javni zavodi, ki delujejo na področju kulture, niso dolžni predložiti
dokazila;
– prijavljajo projekte, ki bodo realizirani vsako leto v obdobju od 2007 do 2009
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2005
in 2006, izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih področjih;
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– ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu
2006 oziroma za leto 2007 že izbrani na
katerem od javnih pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!),
in
4.2 posebne pogoje na posameznih področjih razpisa:
4.2.1 Uprizoritvene umetnosti – večletni
produkcijski projekti
– Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu predlagatelji projekta, ki so
v obdobju 2004–2006 ustvarili vsaj 2 premieri
in izvedli vsaj 3 gostovanja v tujini in ki v obdobju 2007–2009 pripravljajo vsaj 1 premiero,
1 postprodukcijo ene predstave iz preteklega
obdobja in 3 mednarodna gostovanja;
– dinamika izvedbe omenjenega obsega
mora omogočati javno dostopnost v vsakem
od pogodbenih let;
– na letni ravni je možno zaprošati za
sredstva za največ 70% celotne vrednosti
in ne več kot za 12,000.000 SIT (50.075,11
EUR).
4.2.2 Uprizoritvene umetnosti – predstavitvene platforme
– Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu predlagatelji projekta, ki
so v obdobju 2004–2006 organizirali vsaj 1
predstavitveno platformo (platformo slovenskih uprizoritvenih umetnosti, namenjeno tuji
strokovni publiki) in ki v obdobju 2007–2009
pripravljajo izvedbo vsaj 1 predstavitvene
platforme;
– dinamika izvedbe omenjenega obsega
mora omogočati javno dostopnost v vsakem
od pogodbenih let;
– na letni ravni je možno zaprošati za
sredstva za največ 70% celotne vrednosti
in ne več kot za 12,000.000 SIT (50.075,11
EUR).
4.2.3 Knjiga – izdaja revij
Prijavitelj lahko na razpisu kandidira
zgolj z revijo, katere programska zasnova
se sklada s področjem razpisa,
– ki je v obdobju 2004–2006 kontinuirano
izhajala v tiskani obliki v letnem obsegu najmanj dveh številk in obsegu najmanj 20 avtorskih pol letno,
– ki je dostopna bralcem na celotnem
območju Slovenije in ima urejeno distribucijo
v knjigarnah in knjižnicah v Sloveniji,
– katere oglasni prostor ne presega
10% celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen
Zakona o medijih),
– katere natisnjena naklada ni nižja od
400 izvodov,
– za katere sofinanciranje izvajalec zaproša največ do 70% vseh priznanih stroškov za redni letni obseg revije in največ
8,000.000 SIT (33.383,41 EUR) na revijo.
4.2.4 Knjiga – organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev
Na razpisu lahko sodelujejo tisti predlagatelji, ki prijavljajo projekte, skladne s področjem razpisa, in

– so v obdobju 2004-2006 organizirali
vsaj en tovrstni projekt na letni ravni,
– prijavljajo literarni festival, ki vključuje
najmanj 10 sodelujočih avtorjev ali izvajalcev in založniško produkcijo vsaj 3 slovenskih založnikov, oziroma literarno prireditev,
ki vključuje najmanj 3 sodelujoče avtorje,
– ki bodo v obdobju 2007–2009 projekt
na letni ravni izvedli vsako leto,
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vrednosti celotnega projekta in za
največ 10,000.000 SIT (41.729,26 EUR)
na letni ravni za literarni festival oziroma
3,000.000 SIT (12.518, 78 EUR) za literarno
prireditev na letni ravni.
4.2.5 Glasbene umetnosti – glasbeno založništvo (obnova posnetkov nosilcev zvoka, izdaja neizvedenih in neobjavljenih del
slovenskih avtorjev in nova produkcija na
CD in DVD)
Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, ki so registrirani za opravljanje založniške
dejavnosti, in
– ki so v obdobju 2004-2006 izdali najmanj 30 nosilcev zvoka (CD in DVD izdaj)
v nakladi najmanj 300 izvodov ter dolžini
najmanj 45 minut,
– prijavljajo v obdobju 2007-2009 najmanj 24 izdaj slovenskih avtorjev in poustvarjalcev obnove posnetkov nosilcev
zvoka, katerih najvišja zaprošena vsota za
eno enoto nosilca zvoka ne sme presegati
1,700.000 SIT (7.093,97 EUR) in 70% vseh
predvidenih stroškov, in
– najmanj 2 izdaji nosilcev zvoka neizvedenih in neobjavljenih del slovenskih avtorjev, katerih najvišja zaprošena vsota za
eno enoto nosilca zvoka ne sme presegati
1,500.000 SIT (6.259,39 EUR) in 70% vseh
predvidenih stroškov, in
– najmanj 3 nove produkcije, katerih najvišja zaprošena vsota za eno enoto nosilca zvoka ne sme presegati 1,000.000 SIT
(4.172,93 EUR) in 70% vseh predvidenih
stroškov,
– posamezna izdaja na nosilcu zvoka ali
DVD glasbena izdaja mora obsegati najmanj 45 minut posnetega materiala,
– posamezna izdaja mora iziti v najmanj
300 izvodih.
4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje minister za področja, ki
so predmet razpisa. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v
primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2006
(nerealizacija programa, dela programa ali
projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji
5.1 Splošni razpisni kriteriji:

reference avtorja ali aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev
projekta v obdobju 2004–2006
reference predlagatelja projekta v obdobju 2004–2006
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve projekta
1

Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
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izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti; predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po
načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo)
stopnja izvedljivosti projekta; stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi; glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti
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5.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
5.2.1 Uprizoritvene umetnosti – večletni
produkcijski projekti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
se pripravljajo v koprodukciji z javnimi zavodi ali tujimi producenti
premorejo v načrtu gostovanja na pomembnih referenčnih lokacijah

10
10

5.2.2 Uprizoritvene umetnosti – predstavitvene platforme
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
premorejo izdelan načrt mednarodne promocije
zagotavljajo optimalno stopnjo pokrivanja celotnega polja predstavljanja
zagotavljajo objektiven in strokoven princip programskega izbora

10
5
5

5.2.3 Knjiga – izdaja revij
širina generacijskega spektra avtorjev, ki objavljajo v reviji
kontinuiteta obsega in kvalitete revije v obdobju 2004–2006
stopnja dostopnosti in promocije revije v knjigarnah in knjižnicah na celotnem območju Slovenije
5.2.4 Knjiga – področje organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev
načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost uveljavljanja slovenske literature in humanistike na nacionalni in/ali mednarodni
ravni
doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin, odvijanje na več prizoriščih in na širšem območju Slovenije.

10
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5.2.5. Glasbene umetnosti – glasbeno
založništvo
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
izpostavljajo skrb za arhiviranje in obnovo glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov
in del (obnova posnetkov nosilcev zvoka in DVD izdaj, izdajo še neizvedenih in neobjavljenih del slovenskih avtorjev,
zagotavljanje primerne dostopnosti)
izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo
6. Uporaba kriterijev
6.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
V primeru, da vloga za sofinanciranje
večletnega projekta, prispela na projektni
razpis JPR 12-VP-2007-2009, v fazi ocenjevanja ne prejme potrebnega števila točk
za umestitev med sofinancirane večletne
projekte, se del vloge, ki se nanaša na leto
2007, preusmeri in obravnava v okviru Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na
področjih umetnosti in knjige, ki jih bo v letu
2007 sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis 8, oznaka JPR8-UK-2007).
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja so ovrednoteni s točkami,
pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna
višina doseženih točk. Najvišje možno število
prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani
pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81
točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega

in finančne zahtevnosti projekta ter višine
sredstev, namenjenih razpisu.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 7 (JPR12-VP-2007-2009)
je: 432,000.000 SIT (1.802.704,06 EUR).
Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
7.1 Uprizoritvene umetnosti: 50,000.000
SIT 208.646,30 EUR) za leto 2007,
53,000.000 SIT (221.165,08 EUR) za leto
2008 in 56,000.000 SIT (233.683,86 EUR)
za leto 2009.
7.2 Glasbene umetnosti: 15,000.000 SIT
(62.593,89 EUR) za leto 2007, 16,000.000
SIT (66.766,82 EUR) za leto 2008 in
17,000.000 SIT (70.939,74 EUR) za leto
2009.
7.3 Knjiga: 70,000.000 SIT (292.104,82
EUR) za leto 2007, 75,000.000 SIT
(312.969,45 EUR) za leto 2008 in 80,000.000
SIT (333.834,08 EUR) za leto 2009.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih letih 2007–
2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
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5

9. Razpisni rok: razpis se začne 24. 11.
2006 in zaključi 8. 1. 2007.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci 1 (obrazci po področjih
z opredelitvami področij razpisa in navedbo
obveznih prilog),
– prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1
– 2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
oziroma tretji alineji točke 4.1,
– zahtevane obvezne priloge za posamezna razpisna področja, opredeljene v
obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
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www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno
področje in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov na
posamezno področje, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 8. 1. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 12 z oznako JPR12-VP-2007-2009
in z obvezno navedbo razpisnega področja
(npr. Knjiga - izdaja revij). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 1. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumenta
cije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si
Glasbene umetnosti: Biserka.Moč
nik@gov.si
Knjiga: Natasa.Bucik@gov.si
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na
pristojne uslužbence ministrstva v času od
24. 11. 2006 do 8. 1. 2007 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale
na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, po
naslednjem urniku:
Uprizoritvene umetnosti: 7. 12. 2006 ob
10. uri
Glasbene umetnosti: 7. 12. 2006 ob 11.
uri
Knjiga: 8. 12. 2006 ob 10. ure
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma
vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
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Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. 1. 2007.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 667/06
Ob-33034/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programov
poklicnega usposabljanja, ki jih bo
v letu 2007 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 14,
oznaka JPR14-USP-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa in razpisna področja.
Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih
in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva: zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja; spodbujanje vključevanja izvajalcev
javnih kulturnih programov in projektov v
izobraževalne procese, izboljšanje delovnih
razmer zaposlenih in samozaposlenih na
področju kulture; spodbujanje povezovanja
izvajalcev na področju kulture; spodbujanje
kritičnega in strokovnega vrednotenja kulture; oblikovanje novih produkcijskih možnosti
na področju kulture; podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih
programov in projektov v mednarodnem prostoru; programsko in poslovno sodelovanje
med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh
z mednarodnimi partnerji; povečanje izkoriščenosti razpoložljive javne infrastrukture in
zaposlenih kadrov v javnih zavodih.
Program je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposabljanja na naslednjih področjih: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne
umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga in
mediji. Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2007. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta

je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa
kulturno organizacijo.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja
ne sme presegati 70% predvidenih stroškov oziroma največ 3,000.000 SIT (12.519
EUR).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so za področja umetnosti in knjige nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji ali so za področje medijev stanovske organizacije, ki se poklicno
ukvarjajo z javnim obveščanjem (obvezno
dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra,
izpiska oziroma potrdila upravne enote ali
izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
– prijavljajo do dva programa poklicnega
usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena
pod točko 2 projektnega razpisa 14;
– prijavljajo program, na katerem mora
biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev;
– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v
izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v
javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letu 2006,
izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2007 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva imenuje minister za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o iz-
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boru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija
programa, dela programa ali projektov) v
letu 2006 razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji:
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– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse

9185

Vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si
Intermedijske umetnosti: Vilma.StritofCretnik@gov.si
Knjiga: Natasa.Bucik@gov.si
Mediji: Marko.Jensterle@gov.si
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji gle-

aktualna in kakovostna ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja
reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi pri organizaciji, vodenju in izvedbi programa
izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve projekta
predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba; stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; glede na obseg in vsebino realno ovrednoten ter uravnotežen projekt
obseg programa in predvidena dostopnost (število, struktura udeležencev); predvidena udeležba udeležencev vsaj na
regionalni ravni
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti
stopnja deficitarnosti programa poklicnega usposabljanja
programi predlagateljev, ki imajo z organizacijo izobraževalnih programov večletne izkušnje in njihova prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru
1
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Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja
Na JPR14-USP-2007 bodo izbrani projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam
odobrenih projektov za leto 2007. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je
100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt
(od 81 do 100 točk), obsega in finančne
zahtevnosti projekta.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 14 (JPR14-USP-2007), znaša: 40,892.000 SIT (170.639 EUR). Okvirne
razpisne vrednosti po razpisnih področjih so
naslednje:
6.1 Uprizoritvene umetnosti: 10,500.000
SIT (43.816 €)
6.2 Glasbene umetnosti: 4,592.000 SIT
(19.162 €)
6.3 Vizualne umetnosti: 7,800.000 SIT
(32.549 €)
6.4 Intermedijske umetnosti: 7,600.000
SIT (31.714 €)
6.5 Knjiga: 8,500.000 SIT (35.470 €)
6.6 Mediji: 1,900.000 SIT (7.929 €)
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna
RS.
8. Razpisni rok: razpis se prične 24. 11.
2006 in zaključi 8. 1. 2007.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
alinei točke 3.1,

ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov:
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja dva projekta,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 8. 1. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 14 z oznako JPR14-USP-2007
in z obvezno navedbo Programi poklicnega
usposabljanja in področja, na katero vloga
sodi. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 1. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvene umetnosti: Uros.Koren
can@gov.si
Glasbene umetnosti: Biserka.Moc
nik@gov.si

de razpisa obrnejo na pristojne uslužbence
ministrstva v času od 24. 11. 2006 do 8. 1.
2007 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij,
ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna
soba v pritličju, 8. 12. 2006 ob 11. uri.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 9.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. 1. 2007.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-32496/06
Izraz, Ljubljana objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program Poslovni
sekretar, Komercialist, Komunala,
Računovodja in Mehatronika
I. Program Poslovni sekretar za naslednje predmete:
1. Ekonomika in menedžment podjetja,
2. Organizacija poslovanja,
3. Sodobno pisarniško poslovanje,
4. Praktično izobraževanje,
5. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I (angleščina, nemščina),
6. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II (angleščina, nemščina),
7. Gospodarsko pravo,
8. Psihologija dela,
9. Računalništvo in informatika,
10. Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku,
11. Računovodstvo in finančno poslovanje,
12. Javna uprava,
13. Koncepti in veščine komuniciranja,
14. Računalniški praktikum.
II. Program Komercialist za naslednja
predmetna področja:
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1. Strokovna terminologija v tujem jeziku I (angleščina, nemščina),
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku II (angleščina, nemščina),
3. Psihologija prodaje,
4. Poslovno komuniciranje,
5. Poslovodenje,
6. Poslovna matematika s statistiko,
7. Informatika v komercialnem poslo
vanju,
8. Trgovinsko poslovanje,
9. Gospodarsko pravo,
10. Trženje,
11. Blago in storitve,
12. Organizacija in logistika poslovanja,
13. Finance,
14. Stroškovno računovodstvo,
15. Podjetništvo,
16. Kultura podjetja,
17. Praktično izobraževanje.
III. Program Komunala za naslednja
predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(angleščina, nemščina),
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje,
3. Ekonomika in management podjetja,
4. Računalništvo in informatika,
5. Varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske javne službe in zakonodaja,
6. Sistem financiranja komunalnega gospodarstva,
7. Načrtovanje in urejanje naselij,
8. Vodovod,
9. Kanalizacija,
10. Gospodarjenje s komunalnimi odpadki,
11. Komunalna energetika,
12. Kabelski sistemi in telekomunika
cije,
13. Javna razsvetljava,
14. Prometne in zelene površine,
15. Zimska služba,
16. Komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah,
17. Gospodarjenje s komunalnimi odpadki v gospodarskih družbah,
18. Praktično izobraževanje.
IV. Program Računovodja za naslednja
predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
(angleški, nemški),
2. Poslovno sporazumevanje,
3. Organizacija in menedžment pod
jetja,
4. Osnove računovodstva,
5. Osnove poslovnih financ,
6. Analiza bilanc in revizija,
7. Finančno računovodstvo,
8. Poslovno računovodstvo,
9. Davki v podjetju,
10. Praktično izobraževanje.
V. Program Mehatronika za naslednja
predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem je
ziku,
2. Poslovno sporazumevanje in vo
denje,
3. Ekonomika in menedžment podjetij,
4. Varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja,
5. Tehniški predpisi in projektiranje,
6. Informacijske tehnologije,
7. Komunikacijske tehnologije,
8. Meritve v mehatroniki,
9. Elektromehanski elementi in sistemi,
10. Mehatronika 1, 2,
11. Robotski sistemi,
12. Računalniško podprte tehnologije,
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13. Programiranje,
14. Praktično izobraževanje.
Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, tri leta delovnih izkušenj in dokaze o vidnih dosežkih na strokovnem področju.
Kot dokumentacijo je potrebno priložiti:
1. osebno prijavo z navedbo predmetov,
za katere kandidirate,
2. izpolnjen obrazec Izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva,
3. delovni življenjepis,
4. kopijo univerzitetne diplome,
5. kopijo potrdila o pedagoško andragoški izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva),
6. kopijo potrdila o strokovnem izpitu za
vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva),
7. kopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj,
8. dokazila o vidnih dosežkih.
Vse informacije in potrebno dokumentacijo lahko kandidati dobijo na naslovu: Zavod Izraz, Cesta na Brdo 69, Ljubljana, tel.
01/252-81-60.
Prijave z življenjepisom in notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Izraz Ljubljana, Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana, s pripisom: ''Predavatelj višje šole''.
Izraz, Ljubljana
Št. 55-06
Ob-32846/06
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice na podlagi 11. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (Ur. l. RS, št.
117/06), 16. in 17. člena Statuta javnega
zavoda Zavod za podjetništvo in turizem
Brežice in Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega
zavoda, Zavod za podjetništvo in turizem
Brežice z dne 16. 11. 2006 objavlja
javni razpis
za položaj direktorja javnega zavoda
Zavod za podjetništvo in turizem
Brežice
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
določenih z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovno tehnične smeri in najmanj 5
let delovnih izkušenj ali magisterij z najmanj
3 leta delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda
(potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delu na področju dejavnosti zavoda
itd.).
2. Ostala dokazila in priloge:
– življenjepis,
– fotokopija potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– program dela zavoda v obdobju
2007-2011.
Mandat direktorja javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice traja
štiri leta.
Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za
razpis direktorja« priporočeno na naslov:
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice,
Svet zavoda, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. Svet zavoda bo
obravnaval samo pravočasne in popolne
prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa
zahtevana dokazila navedena pod točko 1.
in 2. tega javnega razpisa.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice

Javne dražbe
Št. 430-02-1/2003
Ob-32608/06
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
1. Nekdanja stražnica Vogrinki, parc.
št. 3358/19, fun. objekt, 10 m2, dvorišče
1280 m2, fun. objekt 298 m2, ZKV 573 m2
k.o. Ajba – Občina Kanal ob Soči.
a) V najemu.
b) Predkupna pravica: v območju predkupne pravice Kanal ob Soči.
c) Izklicna cena: 19,500.000 SIT.
2. Tehnično remontni zavod Slovenska vas – Brežice, parc. št. 2068, posl. st.
852 m2, parc. št. 2069, posl. st. 3 m2, dvorišče 29.471 m2, parc. št. 2071, posl. st.
5241 m2, parc. št. 2072, posl. st. 1966 m2,
parc. št. 2076, posl. st. 87 m2, parc. št. 2077,
posl. st. 84 m2, parc. št. 2078 m2, posl. st.
559 m2, vse v ZKV 1044, k.o. Nova vas.
a) Izklicna cena: 688,000.000 SIT.
3. Nezazidano stavbno zemljišče Gerlinci, parc. št. 2332/1, pašnik v izmeri 1129 m2,
dvorišče v izmeri 615 m2, ZKV 70 k.o. Gerlinci.
a) Izklicna cena: 700.000 SIT.
4. Zazidljivo stavbno zemljišče v Slovenski vasi, parc. št. 2022 (služeča), dvorišče v
izmeri 465 m2 in parc. št. 2023, dvorišče v
izmeri 5007 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas.
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a) Izklicna cena: 33,000.000 SIT.
5. Objekt v nekdanji vojašnici Trnovo (večji nastanitveni objekt, ki ga je uporabljal
Urad za begunce), Občina Ilirska Bistrica,
parc. št. 825/32, posl. st. v izmeri 1054 m2,
parc. št. 825/123, dvorišče v izmeri 5852 m2,
k.o. Trnovo.
a) Predkupna pravica: v območju predkupne pravice Občina Ilirska Bistrica.
b) Izklicna cena: 128,000.000 SIT.
6. Nastanitveni objekt, kuhinja z jedilnico,
stražnica in kotlovnica v nekdanji vojašnici
Ilirska Bistrica, parc. št. 1124/16, 1124/1,
1124/13 v skupni površini 7938 m2, ZKV
420, k.o. Ilirska Bistrica.
a) Predkupna pravica: v območju predkupne pravice Občina Ilirska Bistrica.
b) Izklicna cena: 188,500.000 SIT.
7. Prodaja poslovnih prostorov v nekdanji vojašnici v Melju - Občina Maribor.
I. Poslovni prostori v objektu A, Meljska
cesta 36, Maribor
1. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v kleti (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnih prostorov je Branko Križ s.p,), v
izmeri 280,24 m2, parc. št. 422/4 in 422/29,
k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 30,000.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 16, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Dejan
Čolnik), v izmeri 47,38 m2, parc. št. 422/4 in
422/29, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 7,500.000 SIT.
II. Poslovni prostori v objektu B, Ulica
heroja Šaranoviča 27-29, Maribor
1. Poslovni prostor, št. 20, v pritličju
objekta (poslovni prostor je prazen, investitor v obnovo prostora je bila nekdanja najemnica družba E-Statik), v izmeri 653,03 m2,
parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o.
Melje.
Izhodiščna cena: 54,000.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnega prostora je Marjan
Bogadi), v izmeri 18,14 m2, parc. št. 422/10,
422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,600.000 SIT.
3. Poslovni prostori, št. 6, 7 in 8, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in
investitor v obnovo poslovnih prostorov je
Boštjan Gutman), v izmeri 66,9 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 6,000.000 SIT.
4. Poslovni prostor, št. 9, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnega prostora je Matvoz
d.o.o.), v izmeri 42,68 m2, parc. št. 422/10,
422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 3,600.000 SIT.
5. Poslovni prostori, št. 11, 12 in 13, v
prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Webo d.o.o.), v izmeri 67,56 m2, parc. št.
422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 5,700.000 SIT.
6. Poslovni prostor, št 14a, v prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor
v obnovo poslovnega prostora je Leopold
Mavsar), v izmeri 32,17 m2, parc. št. 422/10,
422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,700.000 SIT.
7. Poslovna prostora, št. 15. in 16., v
prvem nadstropju objekta (sedaj uporabnik
in investitor v obnovo poslovnih prostorov
je Avtoprevoz Gramet Trade d.o.o.), v izmeri 122,37 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in
422/20, k.o. Melje.
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Izhodiščna cena: 10,200.000 SIT.
8. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (sedaj uporabnik in investitor v obnovo poslovnega prostora je Marko
Donko), v izmeri 19,12 m2, parc. št. 422/10,
422/21 in 422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 1,700.000 SIT.
9. Poslovni prostor, št. 11, v drugem nadstropju objekta (prostor je prazen, investitor
v obnovo poslovnega prostora je bila nekdanja najemnica družba Emada d.o.o), v
izmeri 26,67 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in
422/20, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 2,300.000 SIT.
III. Poslovni prostori v objektu E, Ulica
heroja Jevtiča 5, Maribor
1. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (prostor je prazen, prej uporabnik PIN d.o.o.), v izmeri 336,94 m2, parc.
št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 36,000.000 SIT.
2. Poslovni prostor, št. 9, v mansardi
objekta, (prostor je prazen, prej uporabnik
PIN d.o.o.), v izmeri 321,75 m2, parc. št.
422/12 in 422/25, k.o. Melje.
Izhodiščna cena: 31,200.000 SIT.
B) Stanovanja
1. Enosobno stanovanje Vojkova ul. 6 št.
12/KL (prazno), Postojna, v izmeri 39,04 m2,
parc. št. 3195, ZKV 1900, k.o. Postojna, leto
izgradnje 1954.
a) Izklicna cena: 4,000.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 6. 12. 2006 od 14.
do 16. ure, 7. 12. 2006 od 14. do 15. ure.
2. Enosobno stanovanje Vojkova ul. 4, št.
11/KL (prazno), Postojna, v izmeri 34,74 m2,
parc. št. 3185, ZKV 3095, k.o. Postojna, leto
izgradnje 1954.
a) Izklicna cena: 4,500.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 6. 12. 2006 od 14.
do 16. ure, 7. 12. 2006 od 14. do 15. ure.
3. Garsonjera, Na Livadi 1, št. 2/PR (prazno), Ajdovščina, v izmeri 24,20 m2, parc.
št. 1062, ZKV 1630, k.o. Ajdovščina, leto
izgradnje 1953.
a) Izklicna cena: 3,000.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 13.
do 14. ure, 7. 12. 2006 od 13. do 14. ure.
4. Garsonjera, Na Livadi 2, št. 2/PR (prazno), Ajdovščina, v izmeri 25,06 m2, parc.
št. 1063, ZKV 1629, k.o. Ajdovščina, leto
izgradnje 1953.
a) Izklicna cena: 3,000.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 12.
do 13. ure, 7. 12. 2006 od 12. do 13. ure.
5. Dvosobno stanovanje, Aškerčeva
3, št. 8/I. nad. (prazno), Maribor, v izmeri
56,50 m2, parc. št. 776/1, ZKV 1533, k.o.
Maribor-Grad, leto izgradnje 1899.
a) Izklicna cena: 7,500.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 11.
do 12.30, 7. 12. 2006 od 11. do 12.30.
6. Enosobno stanovanje št. 4 v pritličju,
Aškerčeva ul. 3, Maribor (prazno), površine
56,31 m2, št. parc. 776/1, ZKV 1533, k.o.
Maribor-Grad, letnik 1899.
a) Izklicna cena: 7,000.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 11.
do 12.30, 7. 12. 2006 od 11. do 12.30.
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki
so navedeni ob stanovanjih, v zvezi z ogledi stražnic in zemljišč, pa smo dosegljivi
na tel. 01/471-21-46 oziroma 031/244-147
ali 01/471-28-39, od 27. 11. 2006 do 8. 12.
2006 med 8. in 12. uro.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo doseglji-
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vi od 27. 11. 2006 do 8. 12. 2006 na tel.
01/471-22-13, med 12. in 15. uro, kontaktna
oseba: Jasna Jelen.
V. Pogoji in pravila javnih dražb:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so etažno
in zemljiškoknjižno neurejena. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 100.000 SIT do 1,000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 1,000.000,01 SIT do 3,000.000 SIT
za 300.000 SIT,
– od 4,000.000,01 SIT do 10,000.000
SIT za 500.000 SIT,
– od 10,000.000 SIT naprej za 1,000.000
SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-33000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani
obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-33000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 2 uri pred
začetkom javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, (fizične osebe,
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
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b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
d) če se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po
izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo
posneta na filmski trak.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 12. 12. 2006 ob 11. uri
v sejni sobi št. 327 v 3. nadstropju Sektorja
za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 7300004440-1
Ob-32984/06
Pošta Slovenije, d.o.o. objavlja na podlagi 10. in 33. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodilom za
upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno
glasilo Pošte Slovenije, št. 1/05)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in opreme
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta
1. maja 56, v izmeri 130,36 m2, za izklicno
ceno 14,220.000 SIT.
2. Poslovni prostor Beltinci – mansarda,
Ul. Štefana Kovača 2, v izmeri 119,44 m2, za
izklicno ceno 16,659.200 SIT.
3. Poslovni prostor Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 8, v izmeri 75,16 m2, za
izklicno ceno 13,870.000 SIT.
4. Poslovni prostor Hajdina, Zgornja Hajdina 39, v izmeri 31 m2, za izklicno ceno
3,027.000 SIT.
5. Poslovni prostor in nezasedeni stanovanji Zg. Kungota 8a, poslovni prostor, v izmeri 106,09 m2, s pripadajočim deležem na
zemljišču, v izmeri 486 m2 in dve nezasedeni stanovanji, v izmeri 41,02 in 57,28 m2, vse
skupaj za izklicno ceno 29,909.184 SIT.
6. Poslovni prostor Mislinja, Šentlenart 24, v izmeri 160,16 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno
21,685.000 SIT.
7. Poslovni prostori G. Radgona, Partizanska cesta 26, v izmeri 119,41 m2 in skupni prostori v izmeri 227,52 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču v skupni izmeri
729 m2, za izklicno ceno 30,835.000 SIT.
8. Nezasedeno stanovanje Črna na Koroškem, Center 12, v izmeri 87,18 m2, za
izklicno ceno 9,600.000 SIT; dodatni pogoj
odkup opreme v vrednosti 178.370 SIT.
9. Nezasedeno stanovanje Mala Nedelja 21, v izmeri 59,34 m2, za izklicno ceno
6,800.000 SIT, dodatni pogoj: odkup opreme
v vrednost 117.500 SIT.
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10. Nezasedeno stanovanje Trbovlje,
Šuštarjeva ulica 26b, v izmeri 29 m2, za izklicno ceno 3,500.000 SIT.
11. Nezasedeno stanovanje Senovo,
Cesta Kozjanskega odreda 16, v izmeri
68,40 m2, za izklicno ceno 8,000.000 SIT.
12. Nezasedeno stanovanje Kostanjevica ob Krki, Orožnova ulica 3, v izmeri
57,04 m2, za izklicno ceno 10,000.000 SIT.
13. Nezasedeno stanovanje Dobova,
Ulica bratov Gerjevič 52, v izmeri 33,01 m2,
za izklicno ceno 4,565.622 SIT.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba se bo vršila v dvorani
Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v četrtek, 30. 11.
2006, ob 12. uri,
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi
je najmanj 100.000 SIT,
– dražitelj mora vplačati pred začetkom
dražbe varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (brez vrednosti obveznega
odkupa opreme), na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št.: 90672-0000040025 pri Poštni
banki Slovenije in pred licitacijo predložiti
potrdilo o plačilu varščine,
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti,
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine in opreme še predpisan davek
na promet nepremičnin oziroma davek na
dodatno vrednost (za opremo),
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo
za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti
osebni dokument,
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno,
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe,
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 8 dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v
roku 30 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za poslovne prostore na tel.
02/449-21-20 Jože Strelec,
– za stanovanje na tel. 02/449-25-18
Vanda Lukman.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-33014/06
RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska
c. 48, 1000 Ljubljana, matična št.: 5986028,
identifikacijska št. za DDV: SI47328436,
ki ga zastopa direktorica Rebeka BračičWankmüller, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: RAP-Raiffeisen Leasing
d.o.o., Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, matična št.: 5986028, identifikacijska št. za DDV:
SI47328436, ki ga zastopa direktorica Rebeka Bračič-Wankmüller.

2. Predmet prodaje in izklicna cena
2.1 Predmet prodaje so posamezne nepremičnine, in sicer:
a) parc. št. 34/1 – dvorišče 969 m2, poslovna stavba 169 m2, vl. št. 290, k.o. Gabernik, vpisana pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici; izklicna cena je 28,756.800
SIT, pri parc. št. 34/1 je vknjižena služnostna
pravica vožnje z vsemi vozili po že obstoječi vozni trasi predmetne nepremičnine v
korist gospodujočih zemljišč parc. št. 55/44,
55/41, 55/6, 55/58, 55/47, 55/43, 55/42,
55/45, 55/46, 55/21, 55/40, k.o. Gabernik,
nepremičnina je prazna;
b) parc. št. 54/10 – gospodarsko poslopje 309 m2, dvorišče 1849 m2, gospodarsko poslopje 391 m2, stanovanjska stavba
175 m2, vl. št. 480, k.o. Laporje, vpisana
pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici;
izklicna cena je 39,300.960 SIT, nepremičnina je prazna;
c) ident. št. 39.E – poslovni prostor na
naslovu Ulica Zore Perello Godina 3, 6000
Koper, v izmeri 34,00 m2, vl. št. 1515/39,
k.o. Koper, vpisana pri Okrajnem sodišču
v Kopru; izklicna cena je 14,665.968 SIT,
nepremičnina je zasedena;
d) parc. št. 3250 – stanovanjska stavba
126 m2, gospodarsko poslopje 45 m2, dvorišče 537 m2, vl. št. 3124, k.o. Dobrovnik,
vpisana pri Okrajnem sodišču v Lendavi,
izklicna cena je 19,171.200 SIT, nepremičnina je prazna;
e) parc. št. 2453 – dvorišče 1085 m2, stanovanjska stavba 437 m2, gospodarsko poslopje 138 m2, vl. št. 1130, k.o. Bakovci, vpisana pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti;
izklicna cena je 47,928.000 SIT, pri nepremičnini je vknjižena služnostna pravica hoje
in vožnje po že obstoječi in vidni poti širine
približno štirih metrov, ki poteka 1,5 metra
do 2 metra od obstoječih poslopij na parc.
št. 2453 do stanovanjske hiše stoječe na
parc. št. 2454 in parc. št. 2455, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2454 in parc.
št. 2455, kot gospodujočih zemljišč. Poleg
navedenega je vložen zemljiškoknjižni predlog za izbris predmetne služnosti ter vknjižbo služnosti, kot sledi: služnostna pravica
hoje in vožnje, in sicer v širini štirih metrov,
ki poteka po severnem delu parc. št. 2453,
in sicer do parc. št. 2454 in parc. št. 2455,
k.o. Bakovci v korist vsakokratnega lastnika
parc. št. 2454 in parc. št. 2455, k.o. Bakovci,
nepremičnina je prazna;
f) parc. št. 1173/6 – travnik 445 m2, stanovanjska stavba 167 m2, vl. št. 444, k.o.
Zagaj, vpisana pri Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju; izklicna cena je 40,738.800
SIT, nepremičnina je prazna;
g) parc. št. 1 – travnik 619 m2, parc. št.
153.S – stanovanjska stavba 159 m2, vl. št.
328, k.o. Loče, vpisana pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah; izklicna cena je
27,558.600 SIT, nepremičnina je prazna;
h) parc. št. 477/1 – dvorišče 1500 m2,
poslovna stavba 299 m2, parc. št. 477/2
– pašnik 121 m2, parc. št. 476/3 – travnik
406 m2, vl. št. 418, k.o. Vaneča, vpisane pri
Okrajnem sodišču v Murski Soboti; izklicna
cena je 23,245.080 SIT, nepremičnina je
prazna;
i) parc. št. 133.S – stavba 255 m2, parc.
št. 480/2 – pašnik 273 m2, vl. št. 610, k.o.
Lahonci, vpisani pri Okrajnem sodišču v Ormožu; izklicna cena je 11,742.360 SIT,
j) parc. št. 322 – dvorišče 1049 m2 in
parc. št. 323 – gospodarsko poslopje 560 m2,
stanovanjska stavba 212 m2, vl. št. 218, k.o.
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Predanovci; izklicna cena je 47,928.000 SIT,
nepremičnina je prazna,
k) parc. št. 1938/27 – dvorišče 281 m2,
stanovanjska stavba 119 m2, gospodarsko
poslopje 23 m2, vl. št. 2042, k.o. Podturn,
vpisana pri Okrajnem sodišču v Novem mestu; izklicna cena je 34,268.520 SIT, nepremičnina je prazna.
2.2 Posebni pogoji prodaje
Pri nepremičninah opredeljenih pod točkami a), b), e), f), g) in h) je potrebno pred
sklenitvijo pravnega posla z dražiteljem pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini
ne uveljavlja predkupne pravice skladno z
Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št.
110/02) in posameznimi sprejetimi odloki
občin.
Pri nepremičnini opredeljeni pod točko h) je potrebno pred sklenitvijo pravnega
posla z dražiteljem, pridobiti potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice države in
lokalne skupnosti, saj gre za zavarovano
območje skladno z Zakonom o ohranjanju
narave (Ur. l. RS, št. 96/04) v zvezi z Uredbo o krajinskem parku Goričko (Ur. l. RS,
št. 101/03). Poleg navedenega je potrebno
pridobiti soglasje k pridobitvi lastninske pravice s pravnim poslom na nepremičninah na
zavarovanih območjih, ki je izdano na podlagi izjave dražitelja – kupca, da se strinja z
varstvenimi režimi in razvojnimi usmeritvami
na zavarovanem območju (druga alinea tretjega odstavka 86. člena Zakona o ohranjanju narave).
2.3 Izklicna cena ne vsebuje davka na
promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin se doda kupnini, doseženi na
dražbi.
3. Kriterij dvigovanja izklicne cene: izklicna cena se lahko dviguje najmanj za
250.000 SIT.
4. Informacije in ogledi: informacije
v zvezi z javno dražbo dobite na naslovu
RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, tel. 01/230-87-80,
faks 01/230-87-90, kontaktna oseba Alenka
Perovšek. Ogled nepremičnin ali vpogled v
gradivo, ki se nanaša na predmetne nepremičnine in se nahaja na sedežu družbe, je
možen po predhodnem dogovoru v času od
4. 12. 2006 do 8. 12. 2006.
5. Pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo vsaka posamezno po načelu videno-kupljeno dražitelju,
ki je ponudil najvišjo izlicitirano ceno. Kupec
nima pravice uveljavljati kasnejše reklamacije v zvezi s kupljeno nepremičnino, pri
čemer so izključene vse stvarne in pravne napake. Kupec je dolžan sam preveriti
pravno in dejansko stanje posamezne nepremičnine in prodajalec v zvezi s tem ne
prevzema odgovornosti. Poleg navedenega
se nepremičnine kupujejo z vsemi obstoječimi bremeni. Predpisan davek na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Javno dražbo bo opravila komisija za izvedbo javne dražbe.
Izlicitirana cena ne more biti nižja od
izklicne cene.
Dražitelj ponujene cene ne sme preklicati
(domneva trdnosti ponudbe je kogentna).
6. Rok sklenitve prodajne pogodbe:
uspeli dražitelj mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi, oziroma
v roku 8 dni od pridobitve dokumentacije
opredeljene v točki 2.2. V primeru, da v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa. V tem primeru prodajalec varščino zadrži, nepremičnina pa
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se ponudi v odkup dražitelju, ki je ponudil
naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki
jo je ponudil.
7. Višina varščine: pred začetkom dražbe morajo dražitelji položiti varščino v višini
10% izklicne cene. Varščina se mora položiti
na TRR št. 24201-9004027208, odprt pri
Raiffeisen Krekovi Banki d.d., z namenom
nakazila: »plačilo varščine za nakup nepremičnine...«. Potrdilo o plačilu varščine morajo dražitelji predložiti komisiji najkasneje
pred začetkom javne dražbe. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na dražbi ne
uspejo, vplačana varščina vrne v roku 8 dni
brez obresti.
8. Način in rok plačila kupnine
Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan
plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na TRR št. 24201-9004027208, odprt
pri Raiffeisen Krekovi Banki d.d. Vplačana
varščina se vračuna v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega dražitelja
– kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača celotne
kupnine na določen način v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez posebnega postopka.
V tem primeru prodajalec zadrži varščino.
9. Udeležba na javni dražbi
Dražitelji – pravne osebe, s.p. in fizične
osebe morajo pred začetkom javne dražbe
prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, izpisek iz sodnega registra ipd.);
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba zastopnik.
Vsa potrdila, oziroma izjave, razen potrdila o plačilu varščine, morajo biti v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od
30 dni. Če bodo komisiji predloženi prevodi
dokumentov, mora te prevode izdelati uradno pooblaščen prevajalec ali prevajalska
družba iz Republike Slovenije. Potrdila oziroma izjave ter prevode iz te točke morajo
dražitelji v originalu predložiti komisiji za
izvedbo javne dražbe pred pričetkom javne dražbe.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Takemu ponudniku se vplačana
varščina vrne v roku in na način iz 7. točke
te objave.
10. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo dne 12. 12. 2006, ob 10. uri
v sejni sobi RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o.,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje.
11. Uspešnost javne dražbe
Javna dražba bo uspešna tudi, če se je
udeleži 1 dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno
ceno. Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe 3x ponovi/izkliče najvišjo ponujeno
ceno.
Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustaviti postopek javne dražbe.
RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o.
Ob-32646/06
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 29. in 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepov Občin-
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skega sveta Občine Ribnica št. 478-26/2006
in 478-25/2006 z dne 13. 7. 2006
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 1715/6 njiva v izmeri 7 a
94 m2, k.o. Grčarice,
b) parc. št. 1715/7 njiva v izmeri 7 a
41 m2, k.o. Grčarice,
c) parc. št. 1715/8 njiva v izmeri 7 a
80 m2 in parc. št. *113, neplodno v izmeri
37 m2, obe k.o. Grčarice,
d) parc. št. *159 stavbišče v izmeri 5 a
41 m2, k.o. Goriča vas.
Nepremičnine pod točko 2.a), 2.b) in
2.c) so gradbene parcele, ki se nahajajo na
skrajnem južnem robu naselja Grčarice, tik
ob asfaltirani javni poti. Na navedenih nepremičninah je predvidena izgradnja individualnih stanovanjskih hiš. Nepremičnine so
komunalno opremljene z asfaltirano javno
potjo, medtem ko se javno nizkonapetostno
elektro omrežje in vodovodno omrežje nahaja v naselju in ga bo potrebno še pripeljati na
zemljišče. Javne kanalizacije v naselju ni.
Nepremičnina pod točko 2.d) je stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem in
pripadajočim zemljiščem v naselju Hrovača,
ob asfaltirani lokalni cesti Hrovača-Otavice,
iz katere ima tudi urejen dostop. Preko zemljišča poteka služnostna pot za dostop do
sosednjih zemljišč na severovzhodni strani.
3. Vrsta pravnega posla za vse štiri predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.a) 2,471.722 SIT, najnižji znesek višanja:
50.000 SIT,
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.b) 2,306.733 SIT, najnižji znesek višanja:
50.000 SIT,
– izklicna cena za parceli pod točko
2.c) 2,543.321 SIT, najnižji znesek višanja:
50.000 SIT,
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.d) 6,640.147 SIT, najnižji znesek višanja:
80.000 SIT.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 12. decembra
2006, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30,
– pod 2.c) ob 12. uri,
– pod 2.d) ob 12.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Ob-
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čine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic
00 DŠ 722100 (za vse predmete prodaje
pod točko 2).
(DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z
dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel.
01/837-20-30.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica ustavi postopek do
sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji: nepremičnine pod točko 2. se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec.
15. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Občina Ribnica
Ob-32823/06
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s
sklepom seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 22. 12. 2005, 12. 6. 2006
in 18. 9. 2006, Zakonom o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 70/01, 30/02 in
56/02) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:
1. Poslovni prostor – lokal št. 2 v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (neza-
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seden), v izmeri 28,90 m2, vložek št.: 190/2,
k.o. Studenci.
Izklicna cena je 6,001.000 SIT.
2. Poslovni prostor – lokal št. 3 v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 33,60 m2, vložek št.: 190/3,
k. o. Studenci.
Izklicna cena je 5,985.000 SIT.
3. Poslovna stavba Gorkega ulica 45,
Maribor (nezasedena), parcelna št.: 1192,
stavba v izmeri 298 m2 in parc. št.: 1194/1,
dvorišče v izmeri 2165 m2, obe k.o. Tabor.
Izklicna cena je 105,000.000 SIT.
4. Poslovni prostor – lokal št. 19 v pritličju
na jugovzhodni strani v izmeri 32,93 m2 in v
kleti v izmeri 62,80 m2 objekta Koroška cesta 105, Maribor (zaseden), parc. št. 1793/3,
vložek št.: E-12/B-9, k.o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 14,459.000 SIT.
5. Poslovna stavba Plinarniška ulica 29,
Maribor (nezasedena), parcelna št.: 530,
stavba v izmeri 455 m2 in dvorišče v izmeri 561 m2, parcelna št.: 531, njiva v izmeri
270 m2 in parcelna št.: 532 sadovnjak v izmeri 657 m2, vse k.o. Melje.
Izklicna cena je 55,881.000 SIT.
6. Poslovni prostor v pritličju objekta Titova cesta 15, Maribor (nezaseden), v izmeri
59,85 m2, parcelna št. 1000/1 in parc. št.
1000/2, k.o. Tabor.
Izklicna cena je 6,300.000 SIT.
7. Poslovno stanovanjski objekt Vrbanska cesta 101, Maribor (zaseden), parcelna
št.: 16/3, stavba v izmeri 128 m2 in dvorišče
v izmeri 229 m2, in parcelna št.: 886/1, zelenica v izmeri 650 m2, vse k.o. Kamnica.
Izklicna cena je 31,855.000 SIT.
Prodajalec bo kupcu nepremičnine pod
št. 7 izročil v trajno last po plačilu celotne
kupnine, v posest pa jo kupec prejme po
izpraznitvi stavbe predvidoma konec leta
2008, oziroma po dokončani prenovi Kulturnega doma v Kamnici, kar se potrdi s
primopredajnim zapisnikom.
Do dneva izročitve nepremičnine pod št.
7 v posest kupcu, prodajalec poravnava vsa
javna bremena in druge obveznosti, ki bremenijo nepremičnino.
Kupec se zavezuje, da prodajalcu v času
do izročitve nepremičnine pod št. 7 v posest,
ne bo zaračunaval najemnine za zaseden
poslovno stanovanjski objekt.
III. Znesek višanja
Znesek višanja za vse poslovne prostore
je 50.000 SIT.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe
Uspešni dražitelj mora v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe podpisati prodajno
pogodbo.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403-Urad Slovenska Bi
strica.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine
Maribor – prvo nadstropje, soba št. 122,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 14. 12.
2006 ob 9. uri.
VII. Višina kavcije: dražitelji morajo do vključno 11. 12. 2006 plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.:
01270-0100008403-Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnin« in oznako točke, pod
katero se nahaja poslovni prostor.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10
dni od dneva dražbe.
Če kupec ne sklene prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo kavcijo.
IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma
na območju države članice EU in fizične
osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo
pred pričetkom dražbe predložiti še izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od
30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od
30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši
od 30 dni, potrdilo o državljanstvu in osebni
dokument (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(original) in priložiti celotno številko računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne
morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z
notarskimi stroški.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
– Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
XI. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/22-01-411. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na tel. 02/22-01-411.
XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja (prodaje) lahko s soglasjem župana do
sklenitve prodajne pogodbe postopek javne
dražbe ustavi.
Mestna občina Maribor
Ob-32864/06
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice objavlja v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv
in
sedež
organizatorja javne dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-pošta:
obcina.brezice@brezice.si.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča, ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene gradbene parcele na Čatežu
ob Savi, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot (Ur. l. RS, št. 19/02
z dne 1. 3. 2002) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš pa tudi gospodarskih poslopij z večnamensko dejavnostjo.
Kupci predmetnih parcel so oproščeni plačila komunalnega prispevka.
Naprodaj so sledeče komunalno opremljene gradbene parcele, z izklicnimi cenami:
2.1.1. gradbena parcela po ZN št. 2, na
parc. št. 22/13 k.o. Čatež, v izmeri 963 m2,
po ocenjeni vrednosti 14,200.000 SIT;
2.1.2. gradbena parcela po ZN št. 12, na
par. Št. 22/4 k.o. Čatež v izmeri 686 m2, po
ocenjeni vrednosti 10,100.000 SIT;
2.1.3. gradbena parcela po ZN št. 11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 604 m2, po
ocenjeni vrednosti 8,900.000 SIT;
2.1.4. gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 679 m2, po
ocenjeni vrednosti 10,000.000 SIT;
2.1.5. gradbena parcela po ZN št. 14, na
parc.št. 22/8 k.o. Čatež, v izmeri 685 m2, po
ocenjeni vrednosti 10,100.000 SIT;
2.1.6. gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 994 m2,
po ocenjeni vrednosti 14,700.000 SIT;
2.1.7. gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 655 m2,
po ocenjeni vrednosti 9,700.000 SIT;
2.1.8. gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 671 m2, po
ocenjeni vrednosti 9,900.000 SIT;
2.1.9. gradbena parcela po ZN št. 18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 680 m2, po
ocenjeni vrednosti 10,000.000 SIT;
2.1.10. gradbena parcela po ZN št. 19,
na parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 715 m2,
po ocenjeni vrednosti 10,600.000 SIT;
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2.1.11. gradbena parcela po ZN št. 20,
na parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 744 m2,
po ocenjeni vrednosti 11,000.000 SIT;
2.1.12. gradbena parcela po ZN št. 1, na
parc. št. 22/12 k.o. Čatež, v izmeri 979 m2,
po ocenjeni vrednosti 14,400.000 SIT.
2.2. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 561, 562 in 566, vse k.o. Brežice,
katere predstavljajo objekt Stare trgovske
šole, po izklicni ceni 50,000.000 SIT. Uspešni dražitelj je dolžan zagotoviti stavbno
pravico za izgradnjo stopnišča in služnostno pogodbo pravico neoviranega prehoda
brezplačno, skladno z določili Odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Ur. l.
RS, št. 27/94, 74/97 in 118/05).
2.3. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 64/2.S – stavbišče v izmeri 110 m2,
parc. št. 1469/2 – travnik v izmeri 397 m2,
parc. št. 4659 – njiva v izmeri 1308 m2 ter
parc. št. 4791 – njiva v izmeri 881 m2, vse
vpisane pri vl. št. 1439 k.o. Krška vas, po
izklicni ceni 9,500.000 SIT. Nepremičnine
pod to točko se prodajajo skupaj.
2.4. Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 1029/1 – njiva v izmeri 3915 m2 ter
parc. št. 72.S – stavbišče v izmeri 705 m2,
obe vpisani pri vl. št. 729 k.o. Globočice, po
izklicni ceni 5,634.137,60 SIT. Nepremičnini
se prodajata skupaj.
3. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent
(domača pravna ali fizična oseba, državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da najkasneje 13. 12.
2006 po pošti oziroma do najkasneje 14.30
istega dne, osebno na sedež Občinske
uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži
naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani
oziroma tuje pravne osebe).
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
tudi zakoniti zastopnik pravne osebe),
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem je ta dolžan predložiti: osebni
oziroma drugi identifikacijski dokument in
pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
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01209-0100008385 z navedbo »Varščina za
javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
5. Pravila javne dražbe:
– Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 50.000 SIT.
– Nepremičnine se prodajajo posamezno. Nepremičnine se prodajajo po načelu:
»videno-kupljeno«.
– Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške
notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi in
trpi kupec.
– Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
– Ugovore zoper dražbeni postopek je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. O morebitnih ugovorih odloči komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Brežice, nemudoma.
– Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Občine Brežice lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
6.1. Prodajna pogodba za nepremičnine
iz točk 2.1, 2.3. in 2.4. se sklene pod sledečimi pogoji:
– Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ,…).
– Pogodba se sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v navedenem roku ne
podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani,
zadrži Občina Brežice njegovo varščino.
– Pri nepremičninah iz točke 2.3 in točke
2.4 te dražbe v prejšnji alineji navedeni rok
in pogoji sklenitve pogodbe, zaradi objave
kmetijskih zemljišč na oglasni deski Upravne
enote ne veljajo, rezultat dražbe pomeni le
fiksno določitev cene prodajane nepremičnine. V primeru, da po izteku objave prodaje
nepremičnine na oglasni deski uspeli dražitelj
pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo,
se mu varščina všteje v znesek kupnine, v
nasprotnem primeru se mu vrne v roku 10
dni od izteka objave. Pogodba se v takšnem
primeru sklene v roku 15 dni od izteka prodaje. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne
podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani,
zadrži Občina Brežice njegovo varščino.
– Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti iz prve alineje te točke v roku 10 dni
od uspele dražbe, se šteje, da od ponudbe
odstopa, in se iz položene varščine plačajo
stroški izvedbe javne dražbe, preostali del
varščine pa obdrži Občina Brežice.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
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6.2. Prodajna pogodba za nepremičnino
iz točke 2.2 se sklene pod pogoji, določenimi v točki 6.1 in dodatnimi pogoji:
– pogodba se sklene s pogojem, da je
dolžan uspeli dražitelj oziroma kupec v roku
treh let od podpisa pogodbe pričeti z obnovo nepremičnine, kar predstavlja pridobitev
vseh z zakonom in drugimi predpisi in akti
določenih potrebnih dovoljenj ter soglasij in
pričetek gradbenih in drugih del, ki obsegajo
bodisi gradnjo novega objekta bodisi rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo ter gradnjo
izvesti v razumnem roku, v nasprotnem primeru se pogodba razveže,
– v primeru nespoštovanja pogodbenega
določila o začetku ter izvedbe gradnje se
določi pogodbena kazen v višini 20% vrednosti dosežene cene na javni dražbi,
– dražitelj se zaveže ob sklenitvi pogodbe v zavarovanje plačila pogodbene kazni
predložiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na
prvi pisni poziv.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba je razpisana na dan 14. 12.
2006, s pričetkom ob 12. uri in bo potekala v
sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1. in 2.2. lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-91-527
(kontaktna oseba: Ana Krstov), o nepremičninah pod točkama 2.3. in 2.4. pa na
tel. 07/49-91-544 (kontaktna oseba: Samo
Zorko), faks 07/49-90-052, e-pošta: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
Ob-32497/06
Stečajni upravitelj CBT, Proizvodnja investicijske opreme in trgovina d.o.o. Krško
– v stečaju, Cesta krških žrtev 137, Krško,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. St
10/2002 z dne 7. 11. 2006, in sicer prodajo
premičnin z
javno dražbo,
ki bo 20. 12. 2006 ob 10.15 v sobi IV/II
na Okrožnem sodišču v Krškem.
I. Predmet prodaje:
1. premičnine po posebnem seznamu, ki
je izvleček cenilnega elaborata št. 577-02 z
dne 12. 9. 2002, in sicer:.
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sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do
dražbe vplačati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri NLB d.d. Ljubljana št.
02980-0012930842 varščino v višini 10%
izklicne cene in se s potrdilom o vplačani
varščini izkazati pred začetkom dražbe.
S plačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe že
vplačana varščina zapade v korist stečajne
mase.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
javni dražbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 8 dni po javni dražbi in kupnino
plačati v 30 dni po podpisu pogodbe.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine, bo prodaja
razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena in
zapade v korist stečajne mase.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila
za sklenitev pogodbe o nakupu premičnin
skladno z obstoječo zakonodajo.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se
zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno.
Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva mora plačati kupec.
Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
Ogled premoženja in cenilnih mnenj je
mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
(tel. 051/357-336).
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino,
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj
dvigne ceno za najmanjši znesek 100.000
SIT.

Zap. št.

Inv. št.

Naziv

287

363

rezalnik CNC 1400-2,OMX6, OM /2
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313

395

vrtalni stroj UNION GERA BFT 110
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II. Prodajni pogoji
Premoženje se prodaja kot celota za izklicno ceno 6,500.000 SIT.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen
oseb, ki ne morejo biti kupci, v skladu z določbo 153. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji. Pravne in fizične osebe
se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz
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5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji
ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.

10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člen ZPPSL).
CBT d.o.o. – v stečaju
stečajni upravitelj:
Jože Patty

Razpisi delovnih
mest
Ob-32498/06
Občina Nazarje objavlja razpis za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta:
računovodja – za nedoločen čas.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na sedežu Občine Nazarje, Savinjska cesta 4,
Nazarje.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– višja strokovna izobrazba – ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom
(Word, Excel),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– vozniški izpit B kategorije.
Delovno področje:
– priprava proračuna občine, rebalansa
proračuna in zaključnega računa,
– ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov proračunskih sredstev,
– priprava programov in finančnih načrtov,
– izdelovanje premoženjske bilance občine,
– spremljanje porabe proračunskih sredstev in izvajanje proračuna občine,
– obračunavanje in izplačila plač zaposlenih in drugih dohodkov poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev, članov delovnih teles
sveta in drugih komisij,
– priprava in sodelovanje pri pripravi
splošnih in drugih aktov, mnenj in stališč iz
področja financ občine,
– druge naloge po navodilu predpostavljenega.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjige oziroma drugega dokumenta, iz katerega bo razvidna
delovna doba,
– fotokopija dokumenta, iz katerega bo
vidno državljanstvo kandidata,
– fotokopija vozniškega dovoljenja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju splošnih pogojev v roku 8 dni
od dneva objave na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, Nazarje, s pripisom »prijava – računovodja«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Občina Nazarje
Ob-32499/06
Svet zavoda »Lokalna turistična organizacija Blegoš« objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž) Lokalne turistične or
ganizacije Blegoš.
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Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri pripravi in izvajanju projektov iz področja razvoja turizma,
– aktivno znanje dveh svetovnih jezikov
(prednost nemščina in angleščina),
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– poznavanje specifičnosti turistične ponudbe in potreb razvoja turizma na območju
občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja
vas-Poljane,
– pozitiven odnos do razvoja turizma na
zaokroženem turističnem območju,
– potrebna znanja za vodenje zavoda,
– dosedanji rezultati dela kandidata kažejo na verjetnost uspešnega vodenja zavoda,
– predloži poslovni načrt za delo zavoda
za mandatno obdobje,
– opravljen vozniški izpit B kategorije in
lastno vozilo,
– pripravljenost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
– sposobnost vodenja, organizacije in
koordinacije dela v skupini,
– samoiniciativnost, ustvarjalnost in odgovornost pri delu,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Direktor bo imenovan za dobo petih let.
Nastop dela bo predvidoma 1. 1. 2007.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba
lahko znova imenovana za direktorja.
Kandidat mora ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi
(fotokopija diplome),
– življenjepis z navedbo delovnih izkušenj ter fotokopija delovne knjižice,
– dokazila o aktivnem znanju dveh tujih
jezikov (potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tujega jezika na
višji ravni),
– poslovni načrt za mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta.
Rok za prijavo kandidatov je 15 dni od
dneva objave razpisa. Obravnavale se bodo
le pravočasne in popolne vloge.
Vloge je potrebno predložiti na naslov:
Lokalna turistična organizacija Blegoš, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka, v zaprti
kuverti s pripisom: »javni razpis za imenovanje direktorja – ne odpiraj«. Na kuverti je
treba navesti tudi naslov pošiljatelja.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku tridesetih dni od dneva objave
razpisa.
Svet zavoda »Lokalna turistična
organizacija Blegoš«
Št. 169/2006
Ob-32501/06
Svet Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika v skladu s 17. členom Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 9.
členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 96/02) in sklepom Sveta Koroške
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda z dne 12. 10. 2006, objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Koroške osrednje knjižnice dr.
Franca Sušnika.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih
pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
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– ima visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri;
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke;
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti in
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih v knjižnični dejavnosti ter
– predloži program dela.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi priporočeno v
zaprti ovojnici na naslov: Koroška osrednja
knjižnica dr. Franca Sušnika, Na gradu 1,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Prijava na razpis – direktor«.
Svet Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika bo izbranega kandidata/kandidatko po predhodnem soglasju ustanoviteljic in strokovnega kolegija zavoda imenoval
za direktorja/direktorico zavoda za obdobje
petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o
izbiri.
Koroška osrednja knjižnica
Št. 101/2006
Ob-32502/06
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB2) objavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27,
Ljubljana javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta:
svetovalec, ki se opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I, na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, Sektorju
za makroekonomske analize in ekonomsko
politiko, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.
Dela in naloge:
– ekonometrično modeliranje časovnih
vrst;
– ekonometrična in ekspertna ocena inflacijske funkcije;
– analiza in prognoziranje tekočih in razvojnih gospodarskih gibanj za področje cenovne politike;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– priprava kompleksnih analiz, informacij
in poročil na področju dela;
– analiza povezav med posameznimi
makroekonomskimi kategorijami;
– priprava analiz in poročil ter sodelovanje pri drugih tekočih nalogah Urada;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– poznavanje in spremljanje predpisov,
razvojnih dokumentov in politik povezanih
s področjem dela ter priprava strokovnih
podlag za njihovo oblikovanje;
– dajanje strokovnih mnenj, predlogov,
ukrepov in pobud;
– uporaba in razvoj metodoloških orodij
in informacijskih sistemov povezanih s področjem dela;
– sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami povezanimi s področjem dela.
Splošni pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
z univerzitetno izobrazbo.
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
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to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom ZJU lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Želena znanja:
– poznavanje dela z osebnim računalnikom,
– poznavanje ekonometričnih programskih jezikov,
– aktivno (višja raven) znanje angleškega jezika in pasivno (osnovna raven) znanje
drugega svetovnega jezika,
– poznavanje metod raziskovalnega dela
na področju ekonomije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednja dokazila:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila
izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– pisno izjavo kandidata, da je državljan
Republike Slovenije;
– pisno izjavo 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;
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Uradu za makroekonomske analize in razvoj pridobitev podatkov iz
tretje, četrte in pete alinee iz uradnih evidenc.
Kandidat lahko izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev izkazuje tudi z drugimi dokazili.
Za najbolj usposobljenega kandidata bo
potrdila:
– o državljanstvu Republike Slovenije,
– 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,
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– da zoper kandidata ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
pridobil Urad iz uradnih evidenc, razen
če kandidat ne bo priložil izjave, da dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
iz česar sledi, da bo potrdila posredoval
kandidat sam.
Formalno nepopolne prijave 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.
Zaželena so tudi druga dokazila strokovne usposobljenosti (potrdila, priporočila...).
Izbran bo kandidat z:
– dobrim poznavanjem ekonometričnega
modeliranja s pomočjo programskih paketov
EViews, JMulTi, GiveWin ali drugih ekonometričnih programskih paketov,
– prakso in znanjem s področja dela,
– smislom za povezovanje parcialnih podatkov v celoto,
– smislom za skupinsko delo in izkušnjami pri sodelovanju v projektih ter smislom za
komunikativnost in
– morebitnimi izkušnjami na področju
raziskovalnega dela.
Za splošne informacije lahko pokličete na
tel. 478-10-87 (Marija Polanc) ali 478-10-79
(Maja Birk Klopčič).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. S pripravniki bomo sklenili
delovno razmerje za čas opravljanja pripravništva, z možnostjo kasnejše sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas.
Kandidate, ki bodo poslali popolno prijavo in bodo glede opisa izkušenj in priloženih
drugih dokazil v največji meri izpolnjevali
zahtevane pogoje, bomo povabili na razgovor. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor,
bodo opravljali praktičen preizkus znanja.
Neizbrane kandidate bomo v roku osmih
dni od dneva, ko bo opravljena končna izbira, obvestili, da niso bili izbrani. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Prijavo pošljite v 8 dneh po objavi v Uradnem listu in na spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo na naslov Urada, oziroma
na elektronski naslov gp.umar@gov.si (veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom), s pripisom »Razpis za ekonometrično modeliranje«. Rok za vlaganje
prijav začne teči naslednji dan po objavi
besedila javnega natečaja v Uradnem listu
in na straneh Ministrstva za javno upravo.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj
Ob-32504/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2), objavlja Občina Sevnica javni
natečaj za prosti delovni mesti v občinski
upravi:
1. Svetovalec v oddelku za gospodar
stvo Občinske uprave Občine Sevnica.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
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– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Delovne naloge:
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja vseh občinskih investicij in razvoja,
– izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic...) z zakonskimi
določili,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– najmanj visoka izobrazba tehnične
smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja.
2. Pripravnik – referent vložišča za
usposabljanje za opravo državnega izpi
ta iz javne uprave v splošni službi Občin
ske uprave Občine Sevnica.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za določen čas, za čas opravljanja pripravništva 10 mesecev, s polnim
delovnim časom.
Delovne naloge:
– izvajanje strokovnih, organizacijskih
in administrativnih nalog vložišča občinske
uprave,
– izvajanje strokovnih, organizacijskih in
administrativnih nalog v zvezi z vhodno in
izhodno pošto občinske uprave,
– izvajanje strokovnih, organizacijskih in
administrativnih nalog glavnega arhiva občinske uprave,
– izvajanje opravil telefonskega sprejemanja in oddajanja klicev,
– koordiniranje uporabe poslovnih prostorov občine,
– evidentiranje dnevnih odsotnosti delavcev občinske uprave zaradi službenih,
privatnih izhodov in dopustov.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja ekonomska ali upravna smer,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo iz delovne knjižice ali druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo
kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidatki/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
07/81-61-212 pri Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave.
Občina Sevnica
Št. 67/06
Ob-32615/06
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič, na podlagi prvega odstavka 17.
člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.
87/01), na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja (Ur. l. RS, št. 73/03) in Sklepa
Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda Knjižnica
dr. Toneta Pretnarja z dne 13. 11. 2006, objavlja javni razpis za
direktorja/direktorico Knjižnice dr. To
neta Pretnarja, Tržič.
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo humanistične
ali družboslovne smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih delih v javnih zavodih za negospodarsko dejavnost,
– imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– pasivno govorijo in pišejo vsaj en tuji
jezik in obvladajo osnove računalništva.
Nastop dela je 16. marec 2007, mandat
direktorja/direktorice traja 5 let.
K prijavi morajo kandidati/kandidatke
predložiti program dela knjižnice za mandatno obdobje.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z
označbo »Ne odpiraj – javni razpis: direktor/direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Tržič« priporočeno na naslov: Knjižnica dr.
Toneta Pretnarja – Svet Knjižnice dr. Toneta
Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič, v roku 8 dni
od objave razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po izbiri.
Svet Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
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Su 010601/06
Ob-32627/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04) Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpis
nikov).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem 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,
– pisno izjavo 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,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kan-
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didati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Urad
predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor,
z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni 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 je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrajno sodišče v Mariboru
Su 010603/06
Ob-32628/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami), 22.
in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno sodišče v
Mariboru, objavlja javni natečaj za 3 prosta
uradniška delovna mesta
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenci bodo naloge opravljali v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– 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 (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo 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,
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– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje
podatkov iz uradnih evidenc bodo izbrani
kandidati morali predložiti pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-73-23.
Okrajno sodišče v Mariboru
Su 010602/2006-491
Ob-32629/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, objavlja prosto delovno mesto
višje(ga) pravosodne(ga) svetoval
ke(ca) – strokovne(ga) sodelavke(ca) za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
40 ur tedensko ter poskusno dobo 3 mesecev.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
pripravljanje obrazložitev odločitev,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zaslišanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika v posameznih zadevah
izven glavne obravnave, opravljanje priprav
na glavno obravnavo, vodenje obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika,
– izdelava osnutkov sodnih odločb.
Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu:
– višji pravosodni svetovalec III.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(VII. stopnja izobrazbe),
– 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
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ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega
sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000
Nova Gorica.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Tamari Komac, svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
tel. 05/335-16-76.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
Ob-32636/06
Svet Centra za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ul. 44, 9000 Murska Sobota, v skladu z določili Zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US 8/96, 18/98
- odl. US 36/00), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04UPB1) ter 25. člena Statuta Centra za socialno delo Murska Sobota, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za soci
alno delo Murska Sobota.
Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Murska Sobota mora kandidat/kandidatka poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje,
določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka,
ki nima opravljenega programa za vodenje
iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja.
Kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za mandatno dobo petih let. Rok za
prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom
dosedanjih delovnih izkušenj, naj kandidati
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pošljejo v zaprti ovojnici z opombo »Ne odpiraj – prijava na razpis«, na naslov: Center
za socialno delo Murska Sobota, Slovenska
ul. 44, Murska Sobota.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Murska Sobota
Št. 0202-14/26-2006
Ob-32639/06
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na podlagi 16. točke
prvega odstavka 22. člena in prvega odstavka 31. člena Statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ter sklepa Upravnega
odbora Zavoda z dne 15. 11. 2006, objavlja
razpis za
generalnega direktorja/generalno di
rektorico Zavoda za zdravstveno zavaro
vanje Slovenije.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
pogoj, da imajo:
– univerzitetno strokovno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, s katerimi dokazujejo, da imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne
sposobnosti za opravljanje funkcije generalnega direktorja Zavoda.
Poleg obveznih dokazil o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati/ke predložiti tudi
program za štiriletno mandatno obdobje, v
skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.
Gradiva za pripravo programa so na voljo na sedežu Zavoda, pri sekretarju Zavoda
(tel. 01/30-77-478, 30-77-516).
Kandidati/ke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana s pripisom
»Razpis – za Upravni odbor Zavoda«. Prijavo je potrebno vložiti v roku 30 dni, pri
čemer začne rok za prijavo teči naslednji
dan po objavi.
Generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na predlog
Upravnega odbora Zavoda imenuje Skupščina Zavoda. K imenovanju daje soglasje
Državni zbor Republike Slovenije.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po imenovanju na Skupščini Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-32640/06
Na podlagi 57. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2;
v nadaljevanju: ZJU) Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
notranji revizor – svetnik v pravosod
ju (vodja)
– 1 mesto v Notranjerevizijski službi na
Vrhovnem državnem tožilstvu RS.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– izpit za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega
revizorja,
– državni izpit iz javne uprave,

– izpit iz državnotožilskega reda,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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 drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja. Izpit iz državnotožilskega reda bo moral izbrani kandidat ravno
tako opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje službe za notranjo revizijo,
– priprava strokovnih in drugih organizacijskih gradiv ter navodil službe,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
revidiranja,
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
– določanje revizijskih ciljev,
– svetovanje vodstvu glede poslovanja
državnih tožilstev in drugo.
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 izobrazba pridobljena,
2. izjavo o opravljenem izpitu za državnega revizorja ali preizkušenega državnega
notranjega revizorja,
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
4. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, ki objavlja javni natečaj,
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pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu notranji revizor opravljal v nazivu
svetnik v pravosodju II z možnostjo napredovanja v naziv svetnik v pravosodju I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Vrhovnega državnega tožilstva RS
v Ljubljani, na Dunajski cesti 22.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04-10/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
in sicer do 4. 12. 2006.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: DTRS@dt-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje vodja skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS,
tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Ob-32641/06
Na podlagi 57. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2;
v nadaljevanju: ZJU) Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
objavlja prosto strokovno-tehnično delovno
mesto:
programer aplikacij I (m/ž)
– 1 mesto v Pravno-informacijskem
centru na Vrhovnem državnem tožilstvu
RS.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem računalniške smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– izpit iz državnotožilskega reda,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– zaželeno poznavanje operacijskih sistemov: Windows 2000 Professional in Windows XP,
– zaželeno poznavanje programskih jezikov: VB ali VBA, MS SQL, Java,
– zaželeno poznavanje programov: Office, MS Access, Lotus Notes, WSUS, NOVELL,
– 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.

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

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 drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Izpit iz državnotožilskega reda bo moral
izbrani kandidat opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– načrtovanje in razvijanje aplikativnih
rešitev,
– uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje
aplikativnih rešitev,
– sodelovanje pri razvijanju programske
računalniške opreme,
– priprava in izvedba različnih oblik usposabljanja uporabnikov,
– priprava in izvedba rednih in izrednih
obdelav podatkov, vzdrževanje in upravljanje strojne in programske opreme in drugo.
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 izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS,
ki objavlja prosto delovno mesto, pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Vrhovnega državnega tožilstva RS
v Ljubljani, na Dunajski cesti 22.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04-10/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto STD pod zap. št. 12« na naslov: Vrhovno
državno tožilstvo RS, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, in sicer do 4. 12. 2006.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: DTRS@dt-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi prostega
delovnega mesta.
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Dodatne informacije glede objavljenega prostega delovnega mesta dobite pri
vodji skupne službe za kadrovske zadeve
na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, tel.
01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Ob-32642/06
Na podlagi 57. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2;
v nadaljevanju: ZJU) Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
objavlja prosto strokovno-tehnično delovno
mesto:
strojepisec V/I (m/ž)
– 1 mesto v Stojepisnici na Vrhovnem
državnem tožilstvu RS.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednjo strokovno izobrazbo,
– izpit iz državnotožilskega reda,
– izpit iz ravnanja z dokumentarnim gradivom,
– znanje uporabe računalniških programov,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Izpit iz državnotožilskega reda in izpit
iz ravnanja z dokumentarnim gradivom bo
moral izbrani kandidat opraviti v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Delovno področje:
– pisanje zahtevnejših vlog in drugih pisanj po diktatu, prepisu, nareku,
– urejanje spisov in priprava pisanj za
odpremo,
– opravljanje zahtevnejših administrativnih del,
– druge naloge po odredbi.
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 izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS,
ki objavlja prosto delovno mesto, pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom po uspešno opravljenem
preizkusu znanja iz strojepisja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Vrhovnega državnega tožilstva RS v Ljubljani, na
Dunajski cesti 22.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto STD pod zap. št. 18« na naslov: Vrhovno
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državno tožilstvo RS, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, in sicer do 4. 12. 2006. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
DTRS@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni po objavi prostega delovnega
mesta.
Dodatne informacije glede objavljenega prostega delovnega mesta dobite pri
vodji skupne službe za kadrovske zadeve
na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, tel.
01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Št. 032-24/2006
Ob-32764/06
Na podlagi 36. člena ZUJIK (Ur. l. RS,
št. 96/02), 6. člena Odloka o ustanovitvi
Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj
Gradec (Ur. l. RS, št. 56/02) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Mestne občine
Slovenj Gradec razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/direktorice Koroškega po
krajinskega muzeja Slovenj Gradec.
Za direktorja/direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec je lahko
imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg splošnih
pogojev izpolnjuje še naslednje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih
delovnih mestih,
– da pozna področja dejavnosti muzeja,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Poleg splošnih dokazil morajo kandidati/ke k prijavi predloži še naslednje:
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (potrdilo pristojnega sodišča),
– progama dela in razvoja Koroškega
pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec v naslednjem mandatnem obdobju.
Mandat direktorja/direktorice traja pet
let.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati/-ke pošljejo v
petnajstih dneh od objave razpisa, v zaprtih
ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis
direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja
Slovenj Gradec« na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni v
osmih dneh po imenovanju pristojnega organa.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Občinskem
svetu Mestne občine Slovenj Gradec
Št. 65/06
Ob-32818/06
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), 23. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02-69/06) in na podlagi tretjega odstavka
20. člena Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04) Okrožno državno tožilstvo
v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor,
objavlja eno prosto delovno mesto:
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– višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca) – 1 prosto ura
dniško delovno mesto z delovnim raz
merjem za določen čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Prav tako mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednje izjave oziroma dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– pisno izjavo kandidata, da je državljan
Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi,
– 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 in
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za pridobitev podatkov iz pete in šeste
alineje, ki so predpogoj za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, je potrebna pisna privolitev kandidata; v primeru, da kandidat z
vpogledom v podatke ne soglaša, mora zahtevane podatke pridobiti in priložiti sam (peti
odstavek 139. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo).
Podatke iz četrte alineje bomo pridobili v
skladu s tretjim odstavkom 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas, in sicer
za nadomeščanje začasno odsotne javne
uslužbenke, s polnim delovnim časom ter
z možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, Ulica talcev 24, Maribor.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi

dokazili v osmih dneh po objavi na naslov:
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica
talcev 24, Maribor. Če je prijava poslana
priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan
roka za prijavo. Kandidate bomo o izboru
pisno obvestili v 15 dneh po opravljenem
postopku izbire.
Informacije o objavljenem prostem delovnem mestu dobite na tel. 02/234-87-26.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Št. 1100-68/2006
Ob-32819/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št.
32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Generalnem davčnem uradu
1. podsekretar/-ka
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem smer informatika, ekonomija
ali druga ustrezna smer,
– 7 let delovnih izkušenj za najnižji naziv
– podsekretar/-ka, ki se lahko skrajšajo za
tretjino v primeru opravljenega magisterija,
doktorata oziroma zaključenega specialističnega študija.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za preizkušenega revizorja informacijskega sistema,
– osnovna raven znanja angleškega,
nemškega ali francoskega jezika.
Kratek opis dela:
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih zahtevnejših gradiv ter informacij s področja informacijske tehnologije
in informacijske varnosti,
– spremljanje razvoja in nadziranja informacijske tehnologije,
– ocena učinkovitosti razvojnih projektov in svetovanje pri prenovah poslovnih
procesov,
– preprečevanje zlorab, poneverb, kraj in
razkritij poslovnih skrivnosti.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Domžale
2. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
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– vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Vič Rudnik
3. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim
poskusnim delom za delovni mesti pod št.
2 in 3.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
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. pisno izjavo o doseženih delovnih izkušnjah,
3. pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
4. pisna izjava o osnovni ravni znanja angleškega, nemškega ali francoskega jezika
(za delovno mesto pod št. 1),
5. pisno izjavo o opravljenem izpitu za
preizkušenega revizorja informacijskega
sistema (za delovno mesto pod št. 1),
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6. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
7. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
pridobitev podatkov iz 6. in 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno
dokazilo.
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, 93/05 in
10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom:
– pod št. 1: DURS, GDU, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gp.dursgdu@gov.si,
– pod št. 2: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Domžale, Ljubljanska cesta 72a, 1230
Domžale ali na gp.durs-lj@gov.si,
– pod št. 3: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Vič Rudnik, Trg Mladinskih
delovnih brigad 14, 1001 Ljubljana ali na
gp.durs-lj@gov.si.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Špela Povše, tel.
01/478-29-53,
– pod št. 2-3: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Št. 152/06
Ob-32820/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova ulica 33,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
inšpektor v Sektorju za strategijo, me
todologijo in planiranje (M/Ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
medicinske ali živilsko-tehnološke smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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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 drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit za inšpektorja. V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenih navedenih izpitov, ju bo moral
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja oziroma od imenovanja
za inšpektorja.
Delovno področje:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa,
– nudenje pravne in strokovne pomoči.
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. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter navedbo drugih znanj in veščin, ki jih
je kandidat pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu inšpektor opravljal v nazivu inšpektor III z možnostjo napredovanja v naziv
inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Parmova ulica 33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave 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. 22/05, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrščene 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 inšpektor, št. 11000-9/2006« na naslov:
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: gp.zirs@gov.si, pri čemer veljavnost
ni pogojena z elektronskim podpisom.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Darinka Gorup, tel. 01/28-03-809.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Ob-32822/06
Svet zavoda Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
direktorja šolskega centra.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda izpolnjevati pogoje,
ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 98/05).
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite priporočeno 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 »Prijava za razpis direktorja/ice zavoda ŠC PET«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet ŠC PET
Št. 1102-34/2006/1
Ob-32824/06
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana objavlja prosto
strokovno-tehnično delovno mesto:
pripravnik (m/ž) v Sektorju za pro
izvodne in storitvene statistike, v Oddel
ku za statistiko proizvodnih dejavnosti,
na področju statistike industrije.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– pisna izjava o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila
izobrazba pridobljena.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas
opravljanja pripravništva (osem mesecev),
z možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za določen čas, za nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na strokovno-tehnično delovno mesto
analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za pro
izvodne in storitvene statistike, v Oddelku
za statistiko proizvodnih dejavnosti, na področju statistike industrije.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-34/2006.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem področja statistike industrije;
– s poznavanjem različnih statističnih
metod zbiranja in izkazovanja podatkov;
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– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Informacije o razpisanem delovnem mestu lahko dobite vsak delovni dan na tel.
241-52-14 pri Niki Katnič.
Statistični urad Republike Slovenije
Su 20/2006-10
Ob-32828/06
Republika Slovenija Okrajno sodišče v
Ljubljani na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB,
v nadaljevanju: ZJU) objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega delovnega mesta za
nedoločen čas
višji svetovalec v pravosodju – viš
ji svetovalec v finančno računovodski
službi (eno delovno mesto).
Delovno mesto višji svetovalec v pravosodju je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v
pravosodju II in višji svetovalec v pravosodju
I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec v pravosodju II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– odgovornost za pravilno vodenje poslovnih knjig (vodenje glavne knjige),
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige (sistem MFERAC),
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom, odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za
sestavo letnega poročila,
– sprotno informiranje in priprava podatkov o porabi proračunskih sredstev, glede
na posamezno vrsto stroška in glede na
preobremenitve,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka ali univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj.
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 drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi ose-

be, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave in izpita Sodnega reda pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v
nadaljevanju: ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi;
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma, da strokovnega izpita nima;
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima;
– 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 kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravnem postopku. V primeru,
da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto višji svetovalec
v finančno-računovodski službi'' na naslov:
Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
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Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 110-75/2006
Ob-32979/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Republika Slovenija, Upravna enota Piran objavlja javni natečaj za delovno
mesto
pripravnika, z namenom usposablja
nja za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje italijanskega jezika na višji
ravni;
– 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki.
Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom. Pripravnik se bo usposabljal za
vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih
postopkih na prvi stopnji s področja dela
oddelka za okolje in prostor.
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. potrdilo o znanju italijanskega jezika (potrdilo pristojne institucije o višji ravni znanja italijanskega jezika ali dokazilo o
verificiranem programu izobraževanja, ki je
zajemal osem let italijanski jezik);
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje RS, Upravni enoti Piran
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala 114a.
Formalno nepopolne prijave 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.
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Kandidat vloži prijavo z zgoraj naštetimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj – pripravnik«, in sicer v
roku 8 dni po dnevu objave javnega natečaja, po pošti na naslov: RS, Upravna enota
Piran, Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož, ali
po elektronski poti na: ue.piran@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Mateja
Minić Debernardi).
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Upravna enota Piran –
Unita' amministrativa Pirano
Su 010601/2006
Ob-32991/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednika, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka (vodja vpisnika) – eno prosto
delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec
III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in izpitu iz Sodnega
reda,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno 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.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili pošljite na naslov: Okrajno so-
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dišče v Piranu, Urad predsednika (za javni
natečaj), Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Piranu
Ob-32992/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat RS za elektronske komunikacije,
elektronsko podpisovanje in pošto Ljubljana,
Stegne 7, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
inšpektor – svetnik v Inšpektoratu
Republike Slovenije za elektronske ko
munikacije, elektronsko podpisovanje in
pošto.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem elektrotehnične smeri ali smer
informatika;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Drugi posebni pogoji:
– višja raven znanja tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Želena znanja:
– poznavanje slovenske zakonodaje s
področja dela,
– poznavanje pravnega reda EU, Sveta
Evrope,
– komunikacijske veščine.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– informatike,
– opravljenim državnim izpitom iz javne
uprave,
– opravljenim preizkusom znanja po ZP,
– izpitom za inšpektorja,
– poznavanjem slovenske zakonodaje s
področja dela,
– poznavanjem pravnega reda EU, Sveta Evrope
– in komunikacijskimi veščinami.
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 drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpektijskega nadzorstva,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva v
skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
Zakonu o splošnem upravnem postopku in
drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških na področju najzahtevnejših in
specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in
specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju
na področju dela inšpekcijskega organa na
področju najzahtevnejših in specializiranih
nalog inšpekcijskega nadzorstva,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa
na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,
– nudenje strokovne pomoči na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog
inšpekcijskega nadzorstva,
– sodelovanje z organi Evropske unije in
drugimi mednarodnimi organizacijami,
– sodelovanje v projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih komisijah s
področja dela inšpekcijskega organa,
– pomoč pri vodenju organa ter opravljanje najzahtevnejših nalog za inšpekcijski
organ,
– izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev inšpekcijskega
organa ter delo v izpitnih komisijah inšpekcijskega organa ali ministrstva,
– priprava letnega poročila s področja
dela organa ter drugih poročil – ocen o
stanju na področju dela inšpekcijskega organa,
– oblikovanje ključnih sistemskih rešitev,
sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših gradiv,
– načrtovanje akcij s področja dela organa ter poročanje o delu organa – ocena
stanja oziroma dela inšpekcijskega organa.
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. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
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4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu inšpektor-svetnik opravljal v nazivu
inšpektor-svetnik z možnostjo napredovanja
v naziv inšpektor-višji svetnik. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Inšpektorata za elektronske komunikacije,
elektronsko podpisovanje in pošto, Stegne
7, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave 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
inšpektor – svetnik, številka: »2«“ na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@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 Peter Mraz, glavni inšpektor na tel.
01/51-30-660.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Inšpektorat Republike Slovenije
za elektronske komunikacije,
elektronsko podpisovanje in pošto
Št. 306/2006
Ob-32997/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2), Republika Slovenija, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, dr. Lovro Šturm, minister, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec v Sektorju za logisti
ko, Direktorat za pravosodno upravo, v
Ministrstvu za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
gradbene, pravne ali ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
izpolnjevanje pogojev za naziv višji svetovalec III;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper 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 zah-

teva 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 drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali
doktorat znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevanih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
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. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave 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
višji svetovalec, številka: »DM 239«» na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
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in splošno službo, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: gp.mp@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
dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 264
Ob-33036/06
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede razpisuje prosto delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom
tajnika fakultete (m/ž).
Na razpisano delovno mesto je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– ima univerzitetno izobrazbo, praviloma
pravne smeri,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– predloži kratko vizijo organiziranosti in
delovanja fakultete.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega
dela naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, kadrovska služba.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede
Št. 131/2006
Ob-33039/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo naslednjih prostih delovnih mest:
I. Svetovalec Pooblaščenca II
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj dve leti delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Svetovalec Pooblaščenca II opravlja naslednje naloge:
– zahtevnejša strokovna opravila,
– izvajanje zahtevnejših preiskovalnih
opravil,
– izdelava poročil, predlogov in mnenj
Pooblaščenca,

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

– reševanje drugih vlog,
– opravljanje drugih zahtevnih opravil iz
pristojnosti Pooblaščenca,
– druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec Pooblaščenca II opravljal
v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Informacijskega pooblaščenca na Vošnjakovi 1 v Ljubljani.
II. Raziskovalec Pooblaščenca
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne ali družboslovne smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Raziskovalec Pooblaščenca opravlja naslednje naloge:
– iskanje, zbiranje, pregledovanje in proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami, inšpekcijskim nadzorstvom,
– izdelava osnutkov poročil, mnenj in
predlogov,
– priprava analiz in zbiranje informacij,
– opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Pooblaščenca,
– proučevanje pritožb,
– reševanje drugih vlog,
– pisanje odgovorov na vloge,
– sprejemanje strank,
– druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu raziskovalec Pooblaščenca opravljal
v nazivu svetovalec I, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec III in višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Informacijskega
pooblaščenca na Vošnjakovi 1 v Ljubljani.
III. Raziskovalec Pooblaščenca – pri
pravnik
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne ali družboslovne smeri;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Raziskovalec Pooblaščenca – pripravnik
bo opravljal naslednje naloge:
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– usposabljanje za opravljanje državnega izpita iz javne uprave in za samostojno
opravljanje naslednjih nalog:
– iskanje, zbiranje, pregledovanje in
proučevanje pravnih podlag v zvezi s pritožbami, pobudami, inšpekcijskim nadzorstvom,
– izdelava osnutkov poročil, mnenj in
predlogov,
– priprava analiz in zbiranje infor
macij,
– opravljanje drugih strokovnih del iz
pristojnosti Pooblaščenca,
– proučevanje pritožb,
– reševanje drugih vlog,
– pisanje odgovorov na vloge,
– sprejemanje strank,
– druga dela in naloge po nalogu Pooblaščenca.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto
raziskovalec Pooblaščenca – pripravnik bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas
trajanja pripravništva (10 mesecev), s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Informacijskega
pooblaščenca na Vošnjakovi 1 v Ljubljani.
IV. Prijava na delovno mesto 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. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (razen pri delovnem
mestu pod tč. III., za katerega se delovne
izkušnje ne zahtevajo),
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Informacijskemu pooblaščencu pridobitev podatkov iz prejšnje točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Pri izbranih kandidatih za delovni mesti
pod tč. I. in II. se bo preverjalo, ali imata
opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
V. Delovne izkušnje
Pri delovnih mestih pod točko I. in II. se
kot delovne izkušnje 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 drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katero oseba kandidira, pri čemer se
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upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
VI. Kako in kam vložiti prijavo
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj – s pripisom delovnega mesta, na
katerega se prijavlja (npr. Svetovalec Pooblaščenca)«, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Rok za prijavo začne teči z objavo
v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.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 dajeta Kristina Kotnik Šumah, tel.
01/230-762 ali mag. Sanja Vraber, tel.
01/230-97-34.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Informacijski pooblaščenec
Št. 110-320/2006-31111
Ob-33267/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lendavi.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-321/2006-31111
Ob-33268/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-322/2006-31111
Ob-33269/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
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okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-33027/06
Sprememba
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, na podlagi dodatka št. 1 k
Pogodbi o zagotovitvi sredstev za subvencije mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja v letu 2006, št.
2511-06-370089, sklenjenega dne 15. 11.
2006 z Ministrstvom za okolje in prostor
RS, objavlja spremembo javnega poziva
za dodelitev subvencij mladim družinam za
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
za leto 2006.
V prvi alineji 2. točke I. poglavja (Splošne
določbe) Javnega poziva za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja za leto 2006, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 110-111
z dne 27. 10. 2006, se spremeni besedilo,
in sicer tako, da se spremeni višina obsega
razpoložljivih sredstev, tako da se ta alineja
sedaj glasi:
»– obseg razpoložljivih sredstev za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo
reševanje stanovanjskega vprašanja v letu
2006 znaša 181,713.000 SIT; v primeru, da
obseg razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal
za vsa potrebna izplačila po pravnomočnih
sklepih o dodelitvi subvencij, bo Ministrstvo
za okolje in prostor v začetku leta 2007 zagotovilo manjkajoča sredstva,«.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-33114/06
Popravek
V javni ponudbi za prodajo nepremičnine,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 110-111 z
dne 27. 10. 2006, Ob-29901/06, se popravi
naslednja točka:
13. Javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
2006, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Žiri,
Loška cesta 1, Žiri.
Občina Žiri
Ob-33135/06
Popravek
V javnem razpisu zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin v lasti Občine Piran,
Tartinijev trg 2, Piran, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 117-118 z dne 17. 11.
2006, se dopolnita zaporedna številka 5. in
zaporedna številka 6. tako, da se pravilno
glasita:
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do ponedeljka
4. 12. 2006 do 12. ure, na naslov: Javno
podjetje Okolje Piran d.o.o., Fornače 33,
6330 Piran, pod oznako »Javni razpis za
prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in

popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Pi
ran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel.
Občina Piran
Št. 430-02-1/2003
Ob-32609/06
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) razpisuje
javno ponudbo
prodaje nepremičnin
I. Predmet prodaje: stanovanja
1. Enosobno stanovanje št. 1 v I. nad,
Aškerčeva ul. 3a, Maribor (zasedeno) površine 31,41m². št. parc. 776/1, ZKV 1533,
k.o. Maribor-Grad, letnik 1899.
a) Izklicna cena: 3,200.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 8.
do 9. ure.
2. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju,
Aškerčeva ul. 3a, Maribor (zasedeno) v izmeri 35,03 m2, št. parc. 776/1, ZKV 1533,
k.o. Maribor-Grad. letnik 1899.
a) Izklicna cena: 3,400.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 9.
do 10. ure.
3. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju,
prvi vhod, Rozmanova 13a, Ilirska Bistrica (zasedeno) v izmeri 39,73 m2, št. parc.
1867, ZKV 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik
1948.
a) Izklicna cena: 3,500.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 8.
do 9. ure.
4. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini,
Bevkova ul. 1 št. stan. 8 v I. nad. v izmeri 58,78 m2 (zasedeno), parc. št. 1276/29,
ZKV k.o. Ajdovščina, letnik 1978.
a) Izklicna cena: 11,600.000 SIT.
b) Ogled stanovanja: 5. 12. 2006 od 10.
do 11. ure.
II. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so
navedeni ob stanovanjih.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 27. 11. 2006 do 12. 12. 2006 na tel.
01/471-22-13 med 12. in 15. uro, kontaktna
oseba: Jasna Jelen.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno kupljeno. Stanovanja so
etažno in zemljiškoknjižno neurejena. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz
morebitno drugačne ugotovljene površine
stanovanja pri izdelavi etažnega načrta.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-33000000; položena varščina se všteje v kupnino.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v
4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 11,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe
1. Ponudbe lahko predložijo fizične
in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-33000000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p., ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
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lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
V. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 13. 12. 2006 do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
SGN-13/12/2006 – Ne odpiraj« Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VI. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
VII. Drugo: k odpiranju ponudb dne
13. 12. 2006 ob 14. uri lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki
je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v sejni sobi, št. 327 v 3. nadstropju
Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-319/2006-31111
Ob-32862/06
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev dveh okrajnih sodnikov na delo
na Evidenčni oddelek Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta;
b) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na delo
na Delovno – socialni oddelek Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas
dodelitve je 9 mesecev.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 26033-29/2004/23-0082170 Ob-32836/06
Na podlagi 18. člena Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02,
92/03, 129/03 in 11/04) Ministrstvo za promet objavlja
seznam
kritičnih dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu:
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1. Belorusija:
– 112/01 – univerzalna
2. Hrvaška:
– 191/11 – za prevoze v tretje države
3. CEMT dovolilnice
– vse vrste CEMT dovolilnic
Navedene dovolilnice veljajo za kritične
do objave novega seznama kritičnih dovolilnic.
Ministrstvo za promet
Št. 81/2004-1

Ob-32766/06

Javna ponudba
za prodajo zasedenega stanovanja
1. Naročnik: Republika Slovenija, Center
za socialno delo Murska Sobota, Slovenska
44, 9000 Murska Sobota.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Enosobno stanovanje št. 179 na Lendavski ulici 23b, Murska Sobota, v izmeri
46,64 m2, številka ZK vložka 3984/27 k.o.
Murska Sobota v sedmem nadstropju v
stanovanjskem bloku v Murski Soboti. Stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku
etažnosti K+P+VII+M. Stanovanje je vpisano na podvložku št. 3984/27 k.o. Murska
Sobota, identifikator stavbe 03734, Murska
Sobota, Lendavska 23b, identifikator stanovanjske enote št. 03734/069 stanovanje v
izmeri 46,64 m2, etaža 9 (44,63 m2 stanovanja in pomožni prostor v izmeri 2,01 m2).
Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Republike Slovenije in v
upravljanju Centra za socialno delo Murska
Sobota.
3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb
Javne ponudbe se bodo sprejemale od
objave javne ponudbe do vključno 11. 12.
2006 do 12. ure na naslovu Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica
44, Murska Sobota.
Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in
druge navedene pogoje in bodo pravočasno
prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Javni razpis – Oddaja ponudbe
za javno ponudbo za prodajo zasedenega
stanovanja«. Odpiranje ponudb bo potekalo
dne 12. 12. 2006 v prostorih Centra za socialno delo Murska Sobota s pričetkom ob
12 uri. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
4. Izhodiščna cena
Izklicna cena je ocenjena tržna vrednost
predmeta prodaje in znaša 7,055.000 SIT.
Pri stanovanju je v ceni vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s
pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
5. Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim ponudnikom,
bo v roku 45 dni po zaključku sprejema
ponudb, sklenjena kupoprodajna pogodba
s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca,
odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100 –
6300109972 (sklic: 1826115-7141998-2006).
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
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6. Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in
fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo (dokazilo o državljanstvu, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ipd.),
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– ponudniki morajo plačati kavcijo v višini
10% od izklicne cene za predmet prodaje
na podračun prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-6300109972 (sklic:
1826115-7141998-2006) in se pri plačilu
kavcije sklicevati na predmet prodaje. Ponudniki morajo ponudbi predložiti potrdilo o
plačani kavciji,
– ponudniki morajo predložiti pooblastilo
za sodelovanje na ponudbi, če ponudnika
zastopa zastopnik,
– izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom, ima najemnik predkupno pravico le pri enako ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne
izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enako ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti
pri prvem postopku javne ponudbe,
– kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnane obveznosti iz najemnega razmerja s prodajalcem
oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot ponudnik in kupec,
– če izbran ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
plačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu ponudniku se bo kavcija
vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh
po opravljenem postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– ogled predmeta prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Centra za socialno delo Murska Sobota, tel. 02/535-11-40,
kjer so na voljo tudi ostale informacije o
prodaji pri Marjanu Žekšu (navede se kontaktna oseba),
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Center za socialno delo Murska Sobota
Ob-32506/06
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi sklepa stečajnega senata z dne 14. 11.
2006, opr. št. St 34/2004, v stečajnem postopku nad dolžnikom POMPE, družba za
storitve, inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Zechnerjeva 14, 2250 Ptuj, objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepre
mičnine:
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1. Poslovna stavba z gospodarskim poslopjem, Slovenska 41, Murska Sobota,
parc. št. 1297, 1297/1, 1297/2, vl. št. 2125
k.o. Murska Sobota: lokal v kletni etaži v izmeri 329,92 m2, »restavracija Central« v pritličju v izmeri 179,85 m2, podstrešje v izmeri
330 m2, dvoriščni objekt I. (pritl.+etaža) v izmeri 141,25 m2 (pisarne in letni vrt), dvoriščni objekt II. v izmeri 73 m2 (garaže in plinska
postaja), skupni prostori v izmeri 5 m2 in
pripadajoče stavbno zemljišče v skupni izmeri 966 m2, nezasedena, po najnižji ceni
91,000.000 SIT.
2. Dve stanovanjski hiši in gospodarski poslopji Požeg 1, Rače-Fram, parc. št.
755/1, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, vl. št. 723
k.o. Ješenca, in sicer: starejša stanovanjska
hiša v izmeri 119,09 m2, garažni objekt v
izmeri 43,06 m2, novejša stanovanjska hiša
v izmeri 90,11 m2, gospodarsko poslopje v
izmeri 113,40 m2, prizidek h gospodarskemu
poslopju v izmeri 68,85 m2, lesena šupa v
izmeri 68,85 m2, stara kurilnica in shramba
v izmeri 72,90 m2, stavbno zemljišče v skupni izmeri 3.295 m2, začasno zasedeno, po
najnižji ceni 12,500.000 SIT.
3. Skladiščno-proizvodni objekt Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše,
po najnižji ceni 9,200.000 SIT.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Pompe d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki
morajo v tem roku plačati varščino v višini
10% od najnižje prodajne cene na račun
stečajnega dolžnika, odprtem pri Novi KBM
d.d. Ptuj, št. 04202-0001155595. Potrjen izvod naloga priložijo ponudbi. Varščina bo
uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v treh
dneh po odpiranju ponudb.
Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu RS, in pravne
osebe, ki predložijo sklep o registraciji v
RS. Tuje pravne in fizične osebe lahko kupujejo nepremičnine v skladu s slovenskimi
predpisi. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko
overjeno izjavo.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v petih dneh po končanem zbiranju ponudb. Izbrani ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo skleniti v osmih dneh po prejemu
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v treh
mesecih in jo zavarovati z brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na
prvi poziv, v mesecu dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je od nakupa
odstopil in ni upravičen do vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videnokupljeno. Prevzem in prenos lastninske pravice bo mogoč takoj po plačilu celotne kupnine.
Morebitna odstopanja dejansko izmerjenega
stanja od zemljiškoknjižnih podatkov ne vplivajo na spremembo cene. Davek in druge
stroške prenosa lastništva plača kupec. Objavljene cene ne vsebujejo nobenih davkov in
prispevkov, ki bremenijo kupca.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/229-98-20.
POMPE, družba za storitve, inženiring
in trgovino, d.o.o. – v stečaju
Ob-32752/06
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
(v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v postopku

prodaje komunalno opremljenih zemljišč v
industrijsko obrtni coni Neverke zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC Neverke (v
nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
Občine Pivka, št. 03201/2003 z dne 21. 5.
2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
Za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju industrijsko
obrtne cone Neverke za potrebe industrije
in obrti.
1. Prodajajo se naslednja zemljišča:
– gradbena parcela št. 12, ki obsega
parcelo s parcelno št. 3566/40 k.o. Stara
Sušica v izmeri 2800 m2, izklicna cena je
16,787.400 SIT;
– gradbena parcela št. 15, ki obsega
parcelo s parcelno št. 3566/31 k.o. Stara
Sušica v izmeri 2879 m2, izklicna cena je
17,261.044 SIT;
– gradbena parcela št. 16, ki obsega
parcelo s parcelno št. 3566/33 k.o. Stara
Sušica v izmeri 5010 m2, izklicna cena je
30,037.455 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka maks. 200 m oddaljenosti in moči
60 KW ter z možnostjo dodatnega dokupa
moči, vse na robu parcele.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki in pravne osebe kateri
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS
oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši kot 30 dni.
3. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4. Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka
št. 01291 – 0100016298, s pripisom – za
javno zbiranje ponudb. Varščina mora biti
vplačana do roka 11. 12. 2006, ki velja tudi
kot rok za oddajo ponudb. Plačana varščina
bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo varščina
vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
6. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 11. 12. 2006 do 11. ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup
zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«.
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Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 12.
2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. ponujena cena, največ 80 točk,
2. glede na obseg površine nakupa, največ 20 točk.
1) Točke so – (ponujena cena / najvišja
ponujena cena) x 80
2) Točke odvisne od obsega nakupa so:
– nakup dveh se stikajočih parcel – 5
točk,
– nakup treh ali več se stikajočih parcel
– 10 točk,
– nakup nad 7500 m2 – 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot tri krat presegajo posamezno parcelo,
za katero je bila oddana druga ponudba ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8. Pri nakupu je možen odlog plačila
50% kupnine za dobo največ 6 mesecev.
Za znesek odloga se za dobo odloga obračuna obresti po fiksni 9% letni obrestni meri.
Obresti po tem odstavku se plačujejo na 6
mesecev. Znesek odloga mora kupec pred
podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12. Dodatne
informacije
v
zvezi z razpisom in o nepremičninah
dobijo ponudniki na spletni strani
http://www.pivka.si in na Občini Pivka vsak delavnik od 9. do 10. ure pri kontaktni osebi prodajalca Boštjanu Glažarju ali na tel. 05/721-01-11,
041/266-332, faks 05/721-01-02, e-pošta
bostjan.glazar@pivka.si.
Občina Pivka
Ob-32761/06
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, na podlagi 9. člena Statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00
in 93/00) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
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1. Navedba prodajalca: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
Predmet prodaje so:
a) Nepremičnine parc. št. 36/2, njiva v
izmeri 397 m2, parc. št. 36/8, igrišče v izmeri 883 m2, parc. št. 36/9, poslovna stavba v
izmeri 271 m2, parc. št. 36/10, dvorišče v
izmeri 609 m2 in parc. št. 36/18, igrišče v
izmeri 793 m2, vse k.o. Dvor.
V naravi predmetne nepremičnine predstavljajo, skupaj z igriščem in dvoriščem,
staro osnovno šolo ter vrtec v Dvoru.
Izhodiščna cena nepremičnin na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 12. 7. 2006 znaša
43,630.000 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
20% davek na dodano vrednost oziroma
morebitni 2% davek na promet nepremičnin.
b) Nepremičnina parc. št. 375.S, dvorišče v izmeri 188 m2 in stavbišče v izmeri
21 m2, k.o. Žužemberk.
V naravi predmetna nepremičnina predstavlja manjši nefunkcionalen objekt, ki leži
v neposredni bližini gradu Žužemberk.
Izhodiščna cena za nepremično na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 20. 3. 2006 znaša
1,283.760 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet 2%
davek na promet nepremičnin.
c) Solastniški delež 23/120 na nepremičninah parc. št. 241.S, stanovanjska stavba
v izmeri 687 m2, parc. št. 242.S, neplodno v
izmeri 56 m2 in del parc. št. 2588/1 v približni
izmeri 1081 m2, vse k.o. Veliko Lipje.
Predmetne nepremičnine predstavljajo
zemljišča v sklopu kmetije »Rajer«. Solastniški delež na predmetnih nepremičninah
se prodaja skupaj s solastniškim deležem
na ostalih nepremičninah (kmetijskih zemljiščih) v sklopu navedene kmetije. Te nepremičnine se kot kmetijska zemljišča prodajajo
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 55/03). Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč bo istočasno s tem
javnim razpisom objavljena na oglasni deski
Upravne enote Novo mesto.
Solastniške deleže na vseh nepremičninah so v sklopu navedene kmetije pripravljeni prodati tudi ostali solastniki, kar
jamčijo s pisno izjavo.
Izhodiščna cena za solastniški delež
23/120 na nepremičninah parc. št. 241.S,
stanovanjska stavba v izmeri 687 m2, parc.
št. 242.S, neplodno v izmeri 56 m2 in del
parc. št. 2588/1, sadovnjak v približni izmeri 1081 m2, vse k.o. Veliko Lipje, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 25. 11. 2005 znaša
1,058.766,70 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
2% davek na promet nepremičnin oziroma
morebitni 20% davek na dodano vrednost.
(Kompleks stavbnih in kmetijskih zemljišč
kmetije »Rajer« meri 19,5 ha in se prodaja
kot celota ter je ocenjena na neto vrednost
16,696.209 SIT).
d) Solastniški delež do 10/16 na nepremični parc. št. 156.S, stavbišče, v izmeri
29 m2, k.o. Gornji Križ.
Predmetna nepremičnina predstavlja
zemljišče v sklopu kmetije »Blatnik«. Solastniški delež na predmetni nepremičnini
se prodaja skupaj s solastniškim deležem
na ostalih nepremičninah (kmetijskih zemljiščih) v sklopu navedene kmetije. Te nepremičnine se kot kmetijska zemljišča prodajajo
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 55/03).
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Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč
bo istočasno s tem javnim razpisom objavljena na oglasni deski Upravne enote Novo
mesto.
Solastniške deleže na vseh nepremičninah so v sklopu navedene kmetije pripravljeni prodati tudi ostali solastniki kar jamčijo
s pisno izjavo.
Izhodiščna cena za solastniški delež na
nepremičnini parc. št. 156.S, stavbišče, v izmeri 29 m2, k.o. Gornji Križ, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke na dan 26. 10. 2006 znaša 256.000
SIT. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na
promet nepremičnin.
(Kompleks stavbnih in kmetijskih zemljišč
kmetije »Blatnik« meri 6,3 ha in se prodaja
kot celota ter je ocenjena na neto vrednost
5,824.099,54 SIT).
2. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno – kupljeno.
3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali prave osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin(e).
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
Občine Žužemberk, ki je odprt pri UJP PE
Novo mesto, št. 01393-0100015568-110900,
obvezno navesti namen nakazila: kavcija.
5. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz 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 transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin(e), ki je predmet
javne ponudbe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisne pogoje,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila o izboru. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Občina Žužemberk zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem
ponudniku bo odločal župan občine Žužemberk. Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila po-
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sebna komisija, ki bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet nepremičnin, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
11. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Žužemberk, kontaktna oseba
Martin Grčar, tel. 07/38-85-191 ali na tel.
031/777-880 ali ceste@zuzemberk.si.
12. Občina Žužemberk lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav tako si
prodajalec pridržuje pravico, da ne glede
na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom.
13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin«.
14. Rok za oddajo ponudb pod točko a)
in b) je 45 dni od objave razpisa, pod točko
c) in d) je 30 dni od objave razpisa.
Občina Žužemberk
Št. 698-1/2006-329
Ob-32834/06
Krajevna skupnost Zdole, Zdole 29c,
8272 Zdole, na podlagi 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi 19.c. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS,
16/02, 51/02, 108/03 – odločba US RS in
72/05), objavlja
javno ponudbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Krajevne skupnosti Zdole
Predmet prodaje
1. Trisobno stanovanje v izmeri 93,43 m2
v prvem nadstropju – mansarda, s kletjo
11.38 m2 v kletni etaži objekta na naslovu Zdole 29c, Zdole, vpisanem v zemljiško
knjižnem podvložku št. 698/10 k.o. Pleterje
– stanovanje v I. nadstropju – mansarda,
Zdole 29c, Zdole, ležečem v poslovno-stanovanjski stavbi v izmeri 93,43 m2, s kletjo 11,38 m2 na naslovu Zdole 29c, Zdole,
z identifikacijsko številko stavbe 329 ES,
stoječi na zemljišču parc. št. 246/13 stanov. – stavbišče v izmeri 93,43 m2, s kletjo 11,38 m2 vpisanem v zemljiškoknjižnem
vložku št. 698 k.o. Pleterje.
Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Krajevne skupnosti Zdole.
Postopek sprejema in odpiranja ponudb
Javne ponudbe se bodo sprejemale
od objave javne ponudbe do vključno dne
9. 12. 2006 do 12. ure na naslovu Krajevna
skupnost Zdole, Zdole 29c, 8272 Zdole.
Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in
druge navedene pogoje in bodo pravočasno
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prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja.« Odpiranje ponudb bo potekalo dne
12. 12. 2006 v prostorih Krajevne skupnosti
Zdole z začetkom ob 8. uri. Ponudbe pod
izklicno ceno ne bodo upoštevane.
Izhodiščna cena
izhodiščna cena za predmet prodaje je
11,592.044,72 SIT Preračunana stopnja 1
euro je 239,64, kar znaša 48.372,70 eurov.
Pri stanovanju in kleti je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu
skupnih prostorov v razmerju do vrednosti
odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim ponudnikom, bo v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-6450814818. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbor in drugi pogoji
– Pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in
fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– ponudniki morajo do zaključka postopka zbiranja javnih ponudb plačati kavcijo
v višini 10% od izklicne cene za predmet
prodaje na podračun prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01254-6450814818
in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba predmeta
prodaje in opis predmeta prodaje),
– izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom, ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne
izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvem postopku javne ponudbe,
– kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnega razmerja s prodajalcem
oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot ponudnik in kupec,
– če izbran ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu ponudniku se bo kavcija
vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh
po opravljenem postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovar-

ja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– ogled predmeta prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Krajevne skupnosti Zdole, tel. 07/47-78-780, kjer so na
voljo tudi ostale informacije o prodaji,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Krajevna skupnost Zdole

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2006
Ob-32529/06
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Osnovne šole Ribnica na Pohorju, ki se hranijo pri Upravni enoti Radlje
ob Dravi pod zaporedno številko 25/1993
so bila spremenjena in sprejeta na sestanku SVIZ OŠ Ribnica na Pohorju, dne 5. 10.
2006. Imajo novi naziv: Pravila sindikata
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Osnovne šole Ribnica na Pohorju.
Št. 101-6/06-12-3
Ob-32533/06
Pravila sindikata Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije – Center za
socialno delo Mozirje, s sedežem Šmihel
ska cesta 2, p. Mozirje, ki so pri Upravni
enoti Mozirje vpisana pod zaporedno številko 38, se z dnem 9. 11. 2006 vpišejo v
evidenco statutov sindikatov.
Št. 101-3/2006
Ob-32535/06
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pri zap. št. 18 vpiše dne
10. 11. 2006 sprememba imena sindikata,
in sicer: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, sindikat OŠ
Vojke Šmuc Izola.
Št. 101-1/2006
Ob-32537/06
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Logatec se pri zaporedni številki
vpisa 11 z dne 12. 1. 1996 vpiše sprememba naziva sindikata in sicer je novi naziv
sindikata naslednji: Sindikat vzgoje, izo
braževanja, znanosti in kulture Sloveni
je, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška
150, 1370 – Logatec. Sprememba naziva je
vpisana 13. 11. 2006.
Št. 101-22/2006-3
Ob-32631/06
1. Upravna enota Kranj z dnem 24. 10.
2006 sprejme v hrambo spremembo sedeža
Sindikata podjetja Kmetijske gozdarske
zadruge (KGZ) Sloga Kranj. Sedež sindikata je v Kranju, Šuceva ulica 27.
2. Sprememba sedeža Sindikata podjetja KGZ Sloga Kranj se vpiše v evidenco
statutov in pravil sindikatov pri tem organu,
pod zaporedno številko 92.
Št. 101-16/2006-2
Ob-32632/06
Pravila sindikata družbe Inženiring
Biro d.o.o. Maribor, ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-7/2003-112, z dne 5. 5. 2003 in vpisana
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v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 7, z dne 24. 4. 2003 ter nadaljnjimi spremembami, se z dnem 14. 11. 2006
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-15/2006-2
Ob-32767/06
Pravila sindikata OŠ Slave Klavore,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 17. 11. 1993,
pod zaporedno številko 191, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne
29. 6. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata zavoda SVIZ, z dne 29. 6. 2006,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slove
nije, Osnovna šola Slave Klavore, skrajšano: SVIZ OŠ Slave Klavore, s sedežem
sindikata v Mariboru, Štrekljeva ulica 31.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 15, z dne 13. 11. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-4/2006-2
Ob-32768/06
V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu Osnovne šole Brežice, s sedežem
v Brežicah, Levstikova 18, Brežice, ki je
v evidenci vpisan pod zaporedno št. 33,
pod št. 024-33/93, vpiše sprememba naziva
sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovne šole Brežice, Levsti
kova 18, 8250 Brežice.
V hrambo se vzame spremenjena in dopolnjena Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Brežice.
Št. 101-19/2006-5
Ob-32770/06
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava MostePolje, se pri vpisu pod zaporedno številko 112 o hrambi Pravil sindikata z imenom
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
OŠ Zadobrova, s sedežem Zadobrovška
35, 1260 Ljubljana-Polje, z dnem 18. 10.
2006 vpiše sprememba imena sindikata v
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture OŠ Zadobrova, okrajšano ime
SVIZ OŠ Zadobrova, s sedežem Zado
brovška 35, 1260 Ljubljana-Polje.
Št. 101-8/2006-2
Ob-33021/06
Upravna enota Radovljica z dnem 16. 11.
2006 ukine delovanje Sindikata Vile Preše
ren Bled, Kidričeva 1, Bled, ki je bil vpisan
v evidenco statutov sindikata pod zaporedno številko 100 z dne 7. 11. 2000.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-62/2005-60
Ob-32634/06
1. Združenje bank Slovenije – GIZ,
Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana (v na
daljevanju: ZBS) je s sklepom nadzornega
sveta ZBS številka 4, ki je bil sprejet na
16. redni seji nadzornega sveta ZBS, dne
9. marca 2005, v razdelku Ad) 8 Protokol
za nov skupni bančni produkt BanKredit, s
katerim je pozivalo banke, da odpovejo po-
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godbe za trajne naloge ob uvajanju skupnega produkta bank – BanKredit, kršilo 5. člen
ZPOmK v povezavi s 3. členom ZPOmK.
Navedeni sklep ZBS predstavlja sklep podjetniškega združenja o pogojih poslovanja
na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati
oziroma izkrivljati konkurenco v Republiki
Sloveniji.
2. Sklep nadzornega sveta ZBS iz prve
točke izreka je prepovedan in ničen.
3. ZBS je dolžno v roku 8 dni od prejema
te odločbe
– pisno obvestiti vse svoje članice o
ničnosti sklepa iz prve točke izreka te od
ločbe;
– pisno pozvati vse svoje članice, naj
omogočijo vzpostavitev takih pogodbenih
razmerij s poslovnimi partnerji (trgovci in
drugimi), ki slednjim dopuščajo, da samostojno ponujajo možnost prodaje na obroke oziroma kreditiranja z uporabo trajnega
naloga ali drugega ustreznega plačilnega
instrumenta, in sicer na način:
a) da se potrošniku in poslovnemu partnerju (trgovcu in drugim) omogoči ureditev
vsega potrebnega na prodajnem mestu (pri
poslovnem partnerju),
b) da se ne posega v poslovno politiko poslovnih partnerjev (trgovcev in drugih)
glede načina ponujanja storitev kreditiranja
oziroma obročnega odplačevanja na prodajnem mestu,
c) da se ne nalaga obveznosti in pogojev, ki bi bili nesorazmerni glede na ponujeno storitev – uporabo plačilnega instrumenta
(mišljena je predvsem primernost zaračunanih provizij in drugih stroškov trgovcem
in potrošnikom),
tako da se vzpostavi razmerje, ki bo primerljivo tistemu, preden so pričele z aktivnostmi, ki so bile usmerjene v ukinjanje
možnosti obročnega odplačevanja oziroma
kreditiranja preko trajnih nalogov na prodajnem mestu,
– pisno obvestiti vse svoje članice, da so
izjave, ki so bile poslane v podpis v skladu
s sklepom nadzornega sveta, sprejetega na
16. redni seji, dne 9. 3. 2005, v delu glede pristopa k izvajanju aktivnosti, brezpred
metne;
– pisno obvestiti vse svoje članice, da
se še vedno veljavne pogodbe o izvajanju
trajnih nalogov lahko polno izvajajo;
– ter pisno seznaniti Združenje za trgovino s celotnim izrekom.
4. ZBS je dolžno v roku 8 dni od izpolnitve zahteve iz tretje točke izreka te odločbe
pisno obvestiti Urad ter predložiti dokaze o
izpolnitvi zahteve.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-114/2006-4
Ob-32771/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
16. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
KD Holding, finančna družba, d.d., Ce
lovška 206, Ljubljana, in Deželna banka
Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Priglašena koncentracija se bo izvedla s
pridobitvijo večinskega lastniškega deleža
Deželne banke Slovenije d.d., s strani družbe KD Holding, finančna družba, d.d., na
podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic
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navedene družbe, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-106/2006-7
Ob-33015/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 11.
2006 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99, 37/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija družb UPC Telema
ch, širokopasovne komunikacije, d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana
(v nadaljevanju: Telemach), in Kabelsko
razdelilni sistem Rotovž, d.d., Cankarjeva
6, Maribor (v nadaljevanju: KRS Rotovž),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija je nastala s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Telemach v družbi KRS Rotovž, s čimer bo družba
Telemach pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo KRS Rotovž.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
Uradu dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu dostopa
do kabelsko komunikacijskega omrežja,
trgu prenosa radijskih in televizijskih signalov preko kabelskega omrežja in trgu storitev dostopa do interneta preko kabelskega
omrežja na območju RS, je Urad ugotovil,
da v primeru obravnavane koncentracije ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-32509/06
Gospodarska
družba
ARC-Kranj,
d.o.o., Hrastje 52K, Kranj, z matično številko: 5704430, vpisana pod vložno številko
10406600 Okrožnega sodišča v Kranju, je
dne 15. 11. 2006 na registrski oddelek Okrožnega sodišča v Kranju predložila oddelitveni načrt, na podlagi katerega bo izvedeno
statusno preoblikovanje navedene gospodarske družbe – oddelitev z ustanovitvijo
nove družbe, ki bo med ostalim prevzela
tudi firmo prenosne družbe.
Gospodarska družba ARC-Kranj, d.o.o.
imetnika poslovnih deležev obvešča:
– da imata vsaj mesec dni pred dnem
zasedanja skupščine na sedežu družbe
možnost pregleda oddelitvenega načrta, letnega poročila prenosne družbe za zadnja
tri poslovna leta, revidiranega zaključnega
poročila prenosne družbe na dan obračuna
oddelitve (30. 6. 2006); na zahtevo imetnika
poslovnega deleža mu je potrebno najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati
prepis imenovanih listin;
– da jima mora poslovodja družbe najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine
družbe, ki bo odločala o delitvi, skupaj z

Stran

9210 /

Št.

120-121 / 24. 11. 2006

vabilom na skupščino poslati listine iz predhodne alineje.
Gospodarska družba ARC-Kranj, d.o.o.
obvešča svoje upnike, da imajo, skladno
z določbo tretjega odstavka 629. člena
ZGD-1, pravico zahtevati prepis oddelitvenega načrta.
ARC-Kranj d.o.o.
zanj po pooblastilu
Valentin Bajuk, odvetnik
Ob-32630/06
Direktor družbe NA RAVAN Splošna mehanska dela in proizvodnja kovinskih konstrukcij d.o.o., Čepovan 118 (v nadaljevanju:
NA RAVAN d.o.o.) na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 15. 11. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici predložen Oddelitveni načrt družbe NA RAVAN
d.o.o.
2. Na sedežu družbe NA RAVAN d.o.o. v
Čepovanu 118 bo od objave tega obvestila
en mesec od 8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt družbe NA RAVAN d.o.o. ter
zaključilo poročilo družbe NA RAVAN d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
NA RAVAN d.o.o.
direktor: Jarc Vinko
Št. 2006/502
Ob-32982/06
Likvidacijski upravitelj družbe GZL Geoprojekt, Podjetje za geotehnična dela d.d.
– v likvidaciji, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana objavlja v skladu z določilom 412.
člena ZGD
poziv likvidacijskim upnikom
in dolžnikom,
1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva s
priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do
družbe na naslov GZL Geoprojekt, Podjetje
za geotehnična dela d.d. – v likvidaciji, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Prijava terjatve«. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino
terjatev.
2. Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti do
družbe v likvidaciji.
GZL Geoprojekt d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj

Sklici skupščin
Ob-32856/06
Obvestilo
Uprava Skupine KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d. v zvezi s sklicem njene skupščine, ki jo je v Uradnem listu RS, št. 114-115
z dne 10. 11. 2006 objavila družba Equity
d.o.o., Blatnica 1, Trzin, in ki naj bi potekala
v Hotelu Grand Media Ljubljana, Dunajska
154, 1000 Ljubljana, dne 11. 12. 2006 ob
17. uri, obvešča svoje delničarje, da je navedeni sklic skupščine nezakonit in jih poziva,
da ga ne upoštevajo.
Skupščine družbe Skupina KIK Kemijska
industrija Kamnik d.d. je v skladu z določbami ZGD-1 pristojna sklicevati uprava druž-
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be, družba Equity d.o.o. kot delničar družbe
Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
pa za sklic skupščine ni bila pooblaščena
s strani sodišča v skladu z 296. členom
ZGD-1. Družba Equity d.o.o. je na Okrožno sodišče v Ljubljani sicer vložila predlog
za podelitev pooblastila za sklic skupščine
družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. vendar je bil njen predlog v celoti
zavrnjen.
Glede na nezakonitost sklica skupščine
družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. bi bili vsi morebitni sklepi sprejeti
na takšni skupščini nezakoniti.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
Igor Kren, direktor družbe
Ob-33115/06
Popravek
V sklicu 12. skupščine družbe Casino
Maribor d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 118 z dne 17. 11. 2006, se popravi
datum sklica skupščine, ki se pravilno glasi:
12. zasedanje skupščine delniške družbe
Casino Maribor igre na srečo d.d., 2000
Maribor, Glavni trg 1, ki bo v torek, dne
19. decembra 2006 ob 12. uri, v prostorih igralnice na sedežu družbe v Mariboru,
Glavni trg 1.
Casino Maribor d.d.
predsednik uprave
mag. Igor Podgrajšek
Ob-32511/06
Na podlagi določila 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah in v skladu s 6. točko Statuta delniške družbe TRIO d.d. Tržič,
sklicuje uprava družbe na lastno pobudo
10. skupščino
delničarjev družbe TRIO Tržič, d.d.,
ki bo dne, 28. 12. 2006, v prostorih družbe TRIO, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10,
Tržič, z začetkom ob 13. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skup
ščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika skupščine po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje vabljen notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za leto 2005.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da družba v letu 2005 ni
ustvarila bilančnega dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe za leto 2005.
3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
4. Sprememba članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom dosedanjih članov nadzornega
sveta.
5. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi z dejavnostmi po predlogu uprave.
6. Sprememba statuta družbe zaradi
uvedbe enotirnega sistem upravljanja ter
uvedbe kosovnih delnic in eura.
Predlog sklepa: zaradi uvedbe enotirnega sistem upravljanja ter uvedbe kosovnih

delnic in eura se spremeni statut družbe po
predlogu uprave.
7. Volitve članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina izvoli tri člane
upravnega odbora, in sicer se izvolijo: Vincenc Perne, Marija Perne in Davorin Perne
z mandatom šest let, ki prične teči z dnem
vpisa sprememb statuta v sodni register.
8. Pooblastilo upravi oziroma upravnemu
odboru za odkup lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: uprava oziroma upravni
odbor družbe sta pooblaščena, da v času
od 28. 12. 2006 do 28. 5. 2008 pridobivata
lastne delnice družbe po nakupni ceni, ki za
eno delnico ne sme biti nižja od 100 SIT in
ne višja od zneska, ki za 10% presega knjigovodsko vrednost delnice v času sklenitve
pogodbe o nakupu lastnih delnic. Uprava
tako lahko pridobiva delnice za vse namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD in
za druge namene, skupni delež pridobljenih
delnic pa ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju lastnih
delnic je prednostna pravica dotedanjih delničarjev izključena.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki se pisno prijavijo najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
delniške družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
predlagano spremembo statuta, je na vpogled delničarjem pri vodji strokovnih služb
Slavki Remic, TRIO Tržič, Mlaka 10, vsak
delavnik od 8. do 10. ure, od dneva objave
sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uprava TRIO d.d. Tržič
Vincenc Perne, inž.
Ob-32513/06
Na podlagi 26. točke Statuta delniške
družbe Maxina trgovina d.d., Maribor, Ul.
10. oktobra 1, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Maxina trgovina d.d., Maribor,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 8.30 v sejni
sobi na Tržaški c. 39, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in letnim poročilom za leto 2005.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe za poslovanje v letu 2005.
b) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006 se
imenuje revizijska hiša JPA Abeceda Revizija d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
5. Sprememba oblike delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: delnice
družbe se iz delnic z nominalnim zneskom
preoblikujejo v kosovne delnice. Vsaka navadna imenska delnica v nominalnem znesku 1.000 SIT se zamenja z eno navadno
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imensko kosovno delnico. Osnovni kapital
družbe je razdeljen na 239.417 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
6. Spremembe statuta in prehod na
euro.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Sprejmejo se spremembe statuta v
predlaganem besedilu.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovani znesek osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave.
7. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Z mesta članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov delničarjev, se z dnem
uveljavitve sprememb statuta odpokličejo:
Ludvik Lobnik, Strma ulica 16, Hoče, Anton
Tropenure, Lešane 51a, Apače, Silvo Zorec,
Koroška c. 53d, Maribor, Robert Bregar, Ul.
Cankarjeve brigade 34, Ivančna Gorica.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za člane nadzornega sveta družbe,
predstavnike delničarjev se izvolijo: Ludvik
Lobnik, Strma ulica 16, Hoče, Matej Vovko,
Trebinjska 13, Ljubljana.
Mandat članov nadzornega sveta traja
štiri leta in začne teči z dnem uveljavitve
sprememb statuta.
9. Razno.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Gradivo za skupščino z utemeljitvami
predlogov sklepov je dostopno delničarjem
na vpogled na naslovu Tržaška c. 37, Maribor, vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri
KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem
skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 1. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 8.15 dalje. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9. uri v istem
prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Maxina trgovina d.d. Maribor
uprava družbe
Št. 6/06
Ob-32644/06
Na podlagi 47. člena Statuta delniške
družbe Enlux d.d., Ljubljana, uprava sklicuje
7. skupščino delničarjev,
ki bo dne, 28. 12. 2006 ob 13. uri v
prostorih družbe Pot heroja Trtnika 3, Ljub
ljana.

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bizjak Marka, za preštevalca glasov Marušič
Beti in Hozjan Ana.
Na seji je prisotna vabljena notarka Marina Ružič-Tratnik.
2. Uvedba kosovnih delnic.
3. Sprememba statuta družbe.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu zaradi
prehoda na evro.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Ljubljani, Pot heroja Trtnika 3, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Enlux, d.d.
uprava
Jože Šolar, inž.
Št. 30
Ob-32645/06
Na podlagi Statuta delniške družbe Totra
tekstil d.d., Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana
sklicuje uprava družbe
11. redno sejo skupščine,
ki bo v četrtek 28. 12. 2006 ob 13. uri na
sedežu v Ljubljani, Trpinčeva 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za
predsednika skupščine Malbašič Darka in
za preštevalca glasov Zupančič Braneta in
Potočnik Jelko.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se obvesti o
sprejetju poslovnega poročila za leto 2005
s strani nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
eurom in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
Sklep 4.1. Skupščina sprejme sklep,
da se osnovni kapital družbe, ki znaša
105,869.000 SIT in je razdeljen na 105.869
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT na novo razdeli v kosovne delnice. Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da eno navadno delnico
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT zamenja
ena navadna kosovna delnica, ki se ne glasi
na nominalni znesek. S tem se osnovni kapital družbe, ki znaša 105,869.000 SIT na
novo razdeli na 105.869 kosovnih delnic.
Sklep 4.2 Skupščina pooblasti nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura kot
nacionalne valute preračuna v statutu druž-
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be opredeljeni znesek osnovnega kapitala,
ki znaša 105,869.000 SIT v evre po tečaju
zamenjave.
Sklep 4.3. Skupščina pooblasti nadzorni
svet družbe, da skladno s sklepoma 4.1. in
4.2 uskladi statut družbe.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta
družbe in imenovanje novega.
Predlog sklepa: z 28. 12. 2006 se razreši član nadzornega sveta družbe Mihelič
Franc. Namesto imenovanega se z istim
dnem imenuje nov član nadzornega sveta,
Nikolić Ljubica in sicer za obdobje do izteka
mandata celotnega nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da je svet delavcev dne 15. 11. 2006 razrešil predstavnika
delavcev v nadzornem svetu Vrščaj Bojana
in imenoval novega predstavnika v nadzornem svetu družbe, in sicer Letič Smiljo.
Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava na skupščino prispe na sedež družbe
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic pa prosimo,
da se delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
oziroma pooblaščenci zasedanja udeležijo najmanj eno uro pred začetkom seje
skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
14. uri na mestu prvega sklica. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe, Trpinčeva 39, Ljubljana od dneva sklica naprej vsak delavnik
med 9. in 12. uro, v upravi družbe.
Totra tekstil d.d.
uprava
Matija Dobnik
Ob-32647/06
Uprava družbe Domplan Investa d.d.
Kranj na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena statuta družbe sklicuje
7. skupščino
družbe Domplan Investa d.d. Kranj,
Bleiweisova 14,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 12. uri v sejni
sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi c.
20 v Kranju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Tatjano Sajovec, za preštevalca glasov pa Aleša
Gorjanca in Majdo Pelko.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Vojko Pintar.
2. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Domplan Investa d.d.
pooblašča upravo družbe Domplan Investa
d.d., da v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa permanentno kupuje lastne
delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1 SIT in ne
bo višja od trikratnika knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz kapitala.
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Skupni nominalni znesek pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega
kapitala družbe Domplan Investa d.d.
Pri pridobivanju lastnih delnic na podlagi
tega pooblastila sta izključena vinkulacija
delnic in omejitev višine lastniškega deleža
iz 10. člena statuta družbe.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila lastne delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta s sklepom uprave o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic, ki ga ta sprejme na podlagi pooblastila iz predhodnega odstavka.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto, ki se je končalo 31. 8. 2006 z
mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 8. 2006 z mnenjem
revizorja ter poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet sestavil skladno z določili 274. člena ZGD.
4. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 8. 2006 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.
Predlog sklepa:
Višina bilančnega dobička po stanju
31. 8. 2006 znaša 41,143.774 SIT. Bilančni
dobiček predstavlja čisti dobiček poslovnega leta, ki se je končalo 31. 8. 2006, po obvezni uporabi. Bilančni dobiček se uporabi
na naslednji način:
– del bilančnega dobička v višini 400 SIT
bruto na delnico se razdeli za dividende.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine
v 30 dneh po sprejemu sklepa,
– del bilančnega dobička v višini
1,400.000 tolarjev bruto se uporabi za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta,
– del bilančnega dobička v višini
2,000.000 tolarjev bruto se uporabi za izplačila nagrad upravi,
– ostanek bilančnega dobička se razporedi v rezerve iz dobička.
Nagrade upravi in članom nadzornega
sveta se lahko izplačajo v delnicah Domplan Investa d.d. Kranj po zadnji trgovalni
vrednosti t.j. po 4.100 SIT za delnico.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
5. Sprememba članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
Z mesta članice nadzornega sveta se
odpokliče Vera Zevnik.
Za člana nadzornega sveta se izvoli Janez Frelih.
6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in preračun osnovnega kapitala v evre
ter predlog pooblastila nadzornemu svetu
za spremembo statuta.
a) Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Domplan
Investa d.d. Kranj sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic in zato spremeni 5. člen
Statuta, ki se po novem glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 54,044.000
SIT in je razdeljen na 54.044 kosovnih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic.
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Vsaka kosovna delnica družbe ima enak
delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice
se določi glede na število izdanih kosovnih
delnic.
b) Preračun osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Domplan Investa d.d. Kranj pooblašča nadzorni svet, da pod pogojem uvedbe
evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna po uradnem tečaju zamenjave in
skladno s tem spremeni statut družbe.
7. Sprememba poslovnega leta.
Predlog sklepa:
Poslovno leto je enako koledarskemu
letu in traja od 1. januarja do 31. decembra.
Sprememba začne veljati za leto 2006.
Skupščina delničarjev družbe Domplan
Investa d.d. Kranj pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetim sklepom 6. točke
dnevnega reda skupščine uskladi besedilo
39. člena Statuta.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto, ki se
bo končalo 31. 12. 2006 se imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine najavili svojo udeležbo
na sedežu družbe oziroma pisno, naslovljeno na upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.
Popolno gradivo s predlogi sklepov je
vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo
na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
vsak delovni dan v tednu med 10. in 12.
uro.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani
pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa d.d. Kranj
Ob-32747/06
V skladu z 41. členom Statuta delniške
družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega kamna, d.d.
uprava družbe sklicuje

17. sejo skupščine
družbe Mineral d.d., Podpeč 46, 1352
Preserje,
ki bo v sredo, 27. decembra 2006 ob
10. uri v Ljubljani, v veliki sejni sobi v petem nadstropju zgradbe na Železni cesti
18, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Remškar,
– preštevalca glasov: Saša Oman, Rok
Žvar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
23. člena statuta se spremeni tako, da se
po novem glasi:
»Uprava družbe ima najmanj enega,
vendar ne več kot štiri člane od katerih je
en član predsednik uprave. Število članov
uprave določi nadzorni svet. Če ima uprava
več članov, zastopajo družbo posamično.
Uprava sprejema odločitve z navadno
večino oddanih glasov. Vsak član uprave
ima en glas. Pri neodločenem izidu odloča
glas predsednika uprave.
Mandat članov uprave traja pet let.«
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu
uprave družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d., Ljubljana
direktor
Drago Rabzelj, univ. dipl. ekon.
Ob-32749/06
Na podlagi določil statuta družbe P33,
upravljanje z nepremičninami d.d., Kranj,
Planina 3, Kranj in določil 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe P33
d.d., sklicuje
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skupščino
družbe P33 d.d.,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 12.30 v prostorih Notarske pisarne Srečka Gabrila v Žalcu,
Savinjska cesta 20, Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Alenka Verlič, za preštevalki glasov Vesna Frelih in Tanja Frelih. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005, s poročilom
nadzornega sveta v predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
leto 2005 znaša 233.823 tisoč SIT, družbe,
bilančni dobiček v znesku 233.823 tisoč SIT
ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
2. Upravi in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da sedanjih 290.964
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z 290.964 navadnih imenskih kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi Statut
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
statuta družbe in skladno s tem tudi čistopis
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe P33 d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v statutu določenih tolarskih zneskov
osnovnega kapitala in odobrenega kapitala
v EUR po tečaju zamenjave. Nadzorni svet
družbe je pooblaščen uskladiti statut družbe
z veljavno sprejetim sklepom o preračunu
osnovnega kapitala družbe v EUR.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za
leto 2006 se imenuje BO Consulting d.o.o.,
Ljubljana, Neubergerjeva 9.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščine s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2005, poročilo nadzornega sveta
in predlog sprememb in dopolnitev statuta,
je delničarjem na vpogled na naslovu v Kranju, Savska loka 1 (računovodstvo), vsak
delovni dan po objavi tega vabila, med 10.
in 11 uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
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Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri ne glede na višino zastopanega kapitala.
P33 d.d.
uprava družbe
Ob-32750/06
Na podlagi določil statuta družbe Reina,
d.d. Savska loka, Kranj in določil 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe Reina, d.d., sklicuje
skupščino
družbe Reine d.d.,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 12. uri v prostorih Notarske pisarne Srečka Gabrila v
Žalcu, Savinjska cesta 20, Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Vesna Frelih, za preštevalca glasov Nada Radetič in Tanja Frelih. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005, s poročilom
nadzornega sveta v predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
leto 2005 znaša 45.139 tisoč SIT, družbe,
bilančni dobiček v znesku 45.139 tisoč SIT
ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
2. Upravi in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da sedanjih 129.180
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti z 129.180 navadnih imenskih kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi Statut
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
statuta družbe in skladno s tem tudi čistopis
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe Reina, d.d. pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi preračun v statutu določenih tolarskih zneskov
osnovnega kapitala in odobrenega kapitala
v EUR po tečaju zamenjave. Nadzorni svet
družbe je pooblaščen uskladiti statut družbe
z veljavno sprejetim sklepom o preračunu
osnovnega kapitala družbe v EUR.
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5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za
leto 2006 se imenuje BO Consulting d.o.o.,
Ljubljana, Neubergerjeva 9.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščine s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2005, poročilo nadzornega sveta
in predlog sprememb in dopolnitev statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranju, Savska loka 1, vsak delovni dan
po objavi tega vabila, med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri ne glede na višino zastopanega kapitala.
Reina, d.d.
uprava družbe
Ob-32762/06
Uprava družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d. sklicuje
14. skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 28. decembra 2006 ob
8.30 na sedežu družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d., Šlandrov trg 35, Žalec, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Aleš Musar, za preštevalki glasov pa Nika Kolmančič in Janja
Centrih. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SM Savinjska trgovska družba,
d.d. za leto 2005 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter
njegovim stališčem do letnega poročila, in
podelitev razrešnice.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za delo v letu 2005.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 3: skupščina sprejema spremembe in dopolnitve statuta družbe
v predlaganem besedilu, ki je sestavni del
tega sklepa. Na podlagi sprejetih sprememb
statuta se določi prečiščeno besedilo statuta
z vsebino, ki je sestavni del tega sklepa.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe, izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev in pooblastilo nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa št. 4.1: osnovni kapital družbe se poveča z novimi vložki iz
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411,250.000 SIT za 61,230.000 SIT na
472,480.000 SIT.
Predlog sklepa št. 4.2: povečanje se izvede z izdajo 6.123 novih navadnih delnic.
Delnice so prenosljive skladno z določili statuta. Vsaka delnica daje pravico do enega glasu na skupščini družbe, sorazmernega dela dobička in sorazmernega dela
iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase.
Dividende se izplačujejo na način določen
s statutom družbe in sklepom skupščine o
delitvi bilančnega dobička. Delnice tvorijo
z že izdanimi delnicami družbe isti razred.
Emisijska vrednost ene delnice je 10.000
SIT, emisijska vrednost vseh novih delnic
pa 61,230.000 SIT.
Predlog sklepa št. 4.3: delnice bodo v
celoti prevzeli in zanje zagotovili stvarne
vložke v obliki terjatev do družbe po stanju
15. 9. 2006 naslednji upniki družbe:
– gospodarska družba Agrogorica d.d.,
Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri
Gorici bo prevzela 5.372 delnic emisijske
vrednosti 53,720.000 SIT in zanje zagotovila
stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v
višini 53,722.857,09 SIT, presežek terjatve
nad emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Gama ST d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana bo prevzela 751
delnic emisijske vrednosti 7,510.000 SIT in
zanje zagotovila stvarni vložek v obliki terjatve do družbe v višini 7,510.921,66 SIT,
presežek terjatve nad emisijsko vrednostjo
se odpusti.
Predlog sklepa št. 4.4: izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa
novih delnic.
Predlog sklepa št. 4.5: delnice morajo
biti v celoti vpisane in vplačane najkasneje 3
delovne dni po sprejemu tega sklepa.
Predlog sklepa št. 4.6: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Predlog sklepa št. 4.7: sklep o povečanju osnovnega kapitala je veljaven pod
odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava, ki se vodi nad družbo pri
Okrožnem sodišču v Celju, pravnomočno
potrjena.
Predlog sklepa št. 4.8: statut se uskladi
s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
Za ugotovitev dejansko vpisanih in vplačanih delnic in za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine se pooblasti
nadzorni svet družbe.
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 upravi. Pri tem so se delničarji fizične
osebe dolžni izkazati z ustreznim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev
pravnih oseb so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila delničarja.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli glasovalne lističe.
Letno poročilo za poslovno leto 2005 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo za
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skupščino je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in
10. uro, ali ob drugem času po vnaprejšnjem
dogovoru.
SM Savinjska trgovska družba, d.d.
uprava družbe
Št. 87/06
Ob-32765/06
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi 30. člena Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo v sredo, 27. 12. 2006 ob 10. uri,
na sedežu družbe CPM, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Mojca Zapušek,
– preštevalki glasov: Petra Poš in Diana
Praljak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Breda Horvat iz Maribora.
2. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne, spremembe in dopolnitve statuta
v zvezi z uvedbo kosovnih delnic ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun
zneskov iz tolarjev v euro in za spremembo
statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina sprejeme sklep o uvedbi
kosovnih delnic, tako da se delnice družbe
Ingrad Gramat, d.d. pretvorijo v kosovne
delnice, in sicer tako da vsaka delnica z
nominalnim zneskom 1.000 SIT postane 1
kosovna delnica. Skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu, ki
je kot priloga sestavni del tega sklepa.
2.2 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovan znesek osnovnega
kapitala v višini 578,985.000 SIT z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, Medlog
7, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani kot zakoniti
imetniki delnic v centralni register pri Klirinško depotni družbi Ljubljana. Glasovanje lahko poteka preko pooblaščencev ali
zastopnikov.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih ter mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi

vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Sklepčnost skupščine
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Ob-32825/06
Na podlagi določil 6. točke Statuta delniške družbe IMKO Ljubljana, d.d., uprava
družbe sklicuje
12. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana – Črnuče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Gajšek, za preštevalki glasov se izvolita Vera Keber in Alojzija
Zver.
2. Sklepanje o prenehanju mandata članov nazornega sveta družbe, predstavnikov
kapitala in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi odstopnih izjav dosedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala, Srečku Judarju in Matjažu
Vnuku, preneha mandat v nadzornem svetu
družbe z dnem sprejema tega sklepa.
2. Skupščina izvoli v nadzorni svet nova
člana, predstavnika kapitala, ki sta:
– dr. Andreja Cirman,
– Franc Musar.
Mandat novih članov traja 4 leta od izvolitve.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci se lahko udeleže skupščine,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih ter ves čas traja-
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nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Vsak nasproten predlog k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti v pisni obliki sporočen upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri v istih prostorih, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe
mag. Zibelnik Primož
Št. 132/2006
Ob-32827/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in Statuta družbe, direktor
družbe Bistra gostinsko podjetje d.d., Čečovje 5, Ravne na Koroškem, sklicuje
skupščino
Bistra, gostinsko podjetje d.d.,
ki bo v sredo dne 27. 12. 2006 ob 10. uri
na sedežu podjetje Bistra d.d. Ravne, Čečovje 5, Ravne na Koroškem, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Imenuje se predsedujoči
skupščine. Imenuje se dva preštevalca glasov. Zapisnik bo vodil vabljen notar.
2. Sklep o preoblikovanju v družbo z
omejeno odgovornostjo in ponudba denarne odpravnine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Delniška družba Bistra gostinsko podjetje d.d., Čečovje 5, Ravne na Koroškem se
z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:
Firma: Bistra, gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Bistra, d.o.o.
Sedež: Ravne na Koroškem.
Poslovni naslov: Čečovje 5.
Osnovni kapital: dejavnost in ostale značilnosti družbe Bistra, d.o.o. so enake, kot so
bile pred preoblikovanjem in izhajajo iz predložene Družbene pogodbe Bistra, d.o.o.
Delničarji družbe Bistra, gostinsko podjetje d.d., po stanju na dan vpisa preoblikovanja v sodni register pridobijo osnovne vložke družbe Bistra, d.o.o., in sicer vsakemu
delničarju Bistra, d.d. pripada en osnovni
vložek družbe Bistra, d.o.o. katerega nominalni znesek je enak skupni nominalni
vrednosti delnic izdajatelja Bistra, d.d., katerih imetnik je na dan vpisa preoblikovanja
v sodni register. Ne glede na prejšnji stavek
družba delničarjem, ki na dan vpisa preoblikovanja v sodni register ne razpolagajo
z najmanj 14, delnicami, ki bi jim omogočile
pridobitev osnovnega vložka v nominalnem
znesku 14.000 SIT, oziroma delničarjem, ki
nasprotujejo preoblikovanju izplača primerno denarno odpravnino v višini 500 SIT za
vsako delnico, njihove delnice pa se preoblikujejo v lastni poslovni delež.
Skupščina sprejme Družbeno pogodbo
družbe Bistra, d.o.o. v predloženem besedilu.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v
sodni register preneha funkcija:
– direktorju družbe Bistra, d.d. Branivoju
Šivec in
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– vsem članom nadzornega sveta Bistra,
d.d.
in z navedenim dnem se na novo imenuje za nedoločen čas kot direktor družbe Bistra, d.o.o. Šivec Branivoj, Jaskova
6, Slovenj Gradec, s katerim predsednik
skupščine sklene individualno pogodbo o
zaposlitvi.
Skupščina in nadzorni svet pooblašča
upravo družbe Bistra, d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini
sprejete sklepe, da se bo preoblikovanje
lahko izvedlo in vpisalo v sodni register,
kakor tudi da uskladi Družbeno pogodbo
Bistra, d.o.o. z morebitnimi spremembami
pri delničarjih, ki se bodo zgodile od sprejema tega sklepa pa do vpisa preoblikovanja
v sodni register.
Družba Bistra, d.o.o. tistim delničarjem,
ki bodo na skupščini ugovarjali proti sklepu
o preoblikovanju ponuja, da bo prevzela njihove poslovne deleže, ki jih pridobijo zaradi
preoblikovanja za denarno odpravnino v višini 500 SIT za vsakih 1.000 SIT nominalne
vrednosti osnovnega vložka.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so pisno napovedali svojo udeležbo pri
družbi najmanj tri delovne dni pred zasedanjem skupščine in ki so na ta dan vpisani v delniško knjigo. Glasovalna pravica se
uresničuje glede na njihov delež delnic v
osnovnem kapitalu, s potrdilom družbe, ki
se uporablja kot izkazni papir za uveljavitev
pravice do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Od dneva sklica skupščine pa do dneva
skupščine je na naslovu družbe Čečovje 5,
Ravne na Koroškem, na vpogled gradivo,
predlog Družbene pogodbe Bistra, d.o.o. in
utemeljitev predlaganih sklepov.
Bistra, gostinsko podjetje d.d.
direktor
Branivoj Šivec
Št. 11926
Ob-32830/06
Uprava družbe na podlagi 11. člena Statuta delniške družbe CPM, d.d., Iztokova
ulica 30, Maribor, sklicuje
izredno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor,
ki bo v sredo, 27. 12. 2006 ob 9.30, na
sedežu družbe, Iztokova ulica 30, Maribor
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprav:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Mojca Zapušek,
– za preštevalki glasov se imenujeta Petra Poš in Diana Praljak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Breda Horvat iz Maribora.
2. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne, spremembe in dopolnitve statuta
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v zvezi z uvedbo kosovnih delnic ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun
zneskov iz tolarjev v euro in za spremembo
statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina sprejeme sklep o uvedbi
kosovnih delnic, tako da se delnice družbe
CPM, d.d. pretvorijo v kosovne delnice, in
sicer tako da vsaka delnica z nominalnim
zneskom 1.000 SIT postane 1 kosovna delnica. Skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa.
2.2 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovan znesek osnovnega
kapitala v višini 508,842.000 SIT z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Iztokova ul. 30., 2000 Maribor, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 10. uri na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
CPM, d.d.
direktor družbe:
Janez Škoberne, dipl. org.
Ob-32835/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe
MC Medicor d.d. sklicuje uprava družbe
11. skupščino
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v sredo, 27. decembra 2006 ob 16.
uri v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska
81, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
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– predsednik skupščine Janez Hafner,
– preštevalka glasov Barbara Ravnik,
Jože Smrekar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave: za revizorja
za poslovno leto 2006 se imenuje JPA-Abeceda Revizija, Podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana.
3. Predlogi sklepov uprave:
3.1. Delnice družbe MC Medicor d.d. se
preoblikujejo v kosovne delnice, pri čemer
ena delnica nominalne vrednosti 1.000 SIT
postane ena kosovna delnica.
3.2. Skupščina sprejme spremembe statuta delniške družbe, kot sledi: spremeni se
6. člen statuta, tako, da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
360,000.000 SIT in je razdeljen na 360.000
imenskih kosovnih delnic.«
3.3. Skupščina MC Medicor d.d. pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe
EUR, kot nacionalne valute opravi preračun
osnovnega kapitala v EUR po uradno določenem menjalnem tečaju.
3.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi spremembe statuta na podlagi
sprejetega sklepa 3.2.
4. Predlog sklepa uprave: skupščina potrjuje razporeditev s strani uprave predlaganih sestavin celotnega kapitala za pokrivanje izgube iz preteklih let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica skupščine vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 17. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC Medicor d.d.
prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
predsednica uprave
Ob-32847/06
Uprava Cestnega podjetja Ljubljana
družba pooblaščenka d.d., 1112 Ljublja
na, Stolpniška 10 (dalje v besedilu: družba)
vabi delničarje na
8. sejo skupščine
in ločenih zasedanj razredov delnic
Uprava sklicuje skupščino in ločena zasedanja navadnih imenskih delnic razreda A
in prednostnih imenskih neglasovalnih delnic razreda B in prednostnih imenskih glasovalnih delnic razreda C dne 28. 12. 2006,
ob 12. uri v sejni sobi Slovenskih cestnih
podjetij, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
Uprava odpre skupščino in tri ločena zasedanja razredov delnic ter obvesti skupščino glede prisotnosti notarke mag. Nine
Češarek, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
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Na predlog uprave in nadzornega sveta se izvoli predsednika skupščine in dva
preštevalca, in sicer za predsednika skupščine in ločenega glasovanja delničarjev
razreda A in delničarjev razreda B in delničarjev razreda C Mihaela Bizjaka in za
preštevki glasov Matejo Stanič-Rudolf in
Suzano Golja.
3. Uvedba kosovnih delnic in spremembe statuta ob prehodu na EUR ter pooblastilo nadzornemu svetu za čistopis statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata ločenim razredom delnic, da sprejmejo sklep
kot sledi:
»Uvedejo se kosovne delnice. Vseh sedanjih 353976 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na eno delnico se nadomesti
s 353976 kosovnimi delnicami. Temu ustrezno se spremeni 9. člen statuta tako, da
poslej glasi: »Osnovni kapital družbe znaša
353,976.000 SIT in je razdeljen na 353976
kosovnih delnic.«.
Spremeni se 10. člen statuta tako, da
glasi:
Razredi delnic
»Osnovni kapital je razdeljen na:
– 187841 navadnih imenskih kosovnih
delnic razreda A, od tega 173510 delnic razreda A prve izdaje in 14331 delnic razreda
A druge izdaje,
– 88340 prednostnih imenskih kosovnih neglasovalnih delnic razreda B, od tega
87601 delnic razreda B prve izdaje in 739
delnic razreda B druge izdaje,
– 77795 prednostnih imenskih kosovnih
glasovalnih delnic razreda C, od tega 18378
delnic razreda C prve izdaje, 11530 delnic
razreda C druge izdaje, 15626 delnic razreda C tretje izdaje, 16541 delnic razreda
C četrte izdaje in 15720 delnic razreda C
pete izdaje.«
»Družba ima v glasovalnih kosovnih
delnicah 72,18% osnovnega kapitala in v
neglasovalnih kosovnih delnicah 27,82%
osnovnega kapitala.«
»Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute
preračuna v 9. členu statuta družbe določen
osnovni kapital, ki znaša 353,976.000 SIT
in v 34. členu določen znesek osnovnega
kapitala v vrednosti 176,987.000 iz SIT v
EUR po uradnem tečaju zamenjave in nato
uskladi 9. in 34. člen statuta družbe tako, da
zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR
na način, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah v 693. do 695. členu ter potrdi
čistopis statuta družbe.«.
4. Sklep o povečanju osnovnega kapitala
z vložki in glede strukturne udeležbe delnic
na osnovnem kapitalu, ter pooblastilo nadzornemu svetu glede spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki na podlagi sklepov
vseh treh ločenih razredov delnic kot sledi:
1. Izdajatelj delnic je: Cestno podjetje
Ljubljana družba pooblaščenka d.d., 1112
Ljubljana, Stolpniška 10 (v nadaljnjem besedilu: družba oziroma izdajatelj).
2. Povečanje osnovnega kapitala z vložki: Osnovni kapital delniške družbe Cestno
podjetje Ljubljana družba pooblaščenka
d.d., 1112 Ljubljana, Stolpniška 10, ki znaša
353,976.000 SIT, se na podlagi 333. člena
ZGD-1 in tega sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z vložki poveča za
200,000.000 SIT, tako da znaša osnovni
kapital družbe po povečanju 553,976.000
SIT. Ker se delnice vplačajo s presežkom

vplačanega kapitala, se kapital družbe poveča za 368,000.000 SIT.
3. Razred in vrsta delnic: Povečanje
osnovnega kapitala se izvede:
S tretjo izdajo 80.000 navadnih imenskih
kosovnih delnic razreda A.
– Delnica razreda A: je navadna imenska
delnica razreda A, ki se pridobi ali prenaša
na druge osebe, le s predhodnim pisnim soglasjem nadzornega sveta v primeru iz tretjega odstavka 91. člena statuta pa s soglasjem skupščine in daje imetnikom pravico do
udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do
dela dobička in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe ter druge pravice in obveze kot
jih določata statut in zakon.
S tretjo izdajo 80.000 prednostnih imenskih neglasovalnih kosovnih delnic razreda B.
– Prednostna delnica razreda B: je prednostna, neglasovalna, imenska in prosto
prenosljiva delnica, ki daje imetniku:
– prednost pri izplačilu dividende v višini 2,5% na nominalno vrednost delnice na
zadnji dan poslovnega leta, za katerega se
dividenda obračunava;
– pravico do izplačila enako visoke
dividende, kakor pripada glasovalnim navadnim delnicam, če je na podlagi sklepa
skupščine družbe dividenda višja od 2,5%
na nominalno vrednost delnice na zadnji
dan poslovnega leta, za katerega se dividenda obračunava; pravico do ustreznega
dela preostalega premoženja po likvidaciji
ali stečaju družbe;
– druge pravice na podlagi zakona in
tega statuta.
S šesto izdajo 40.000 prednostnih imenskih glasovalnih kosovnih delnic razreda C.
– Prednostna delnica razreda C: je prednostna, glasovalna, imenska delnica razreda C, ki se pridobi ali prenaša na druge
osebe le s predhodnim pisnim soglasjem
nadzornega sveta.
Prednostna delnica razreda C daje imetniku:
– prednost pri izplačilu dividende v višini 5% na nominalno vrednost delnice na
zadnji dan poslovnega leta, za katerega se
dividenda obračunava;
– pravico do izplačila enako visoke dividende, kakor pripada glasovalnim navadnim
delnicam, če je na podlagi sklepa skupščine
družbe dividenda višja od 5% na nominalno
vrednost delnice na zadnji dan poslovnega
leta za katerega se dividenda obračunava;
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe tako, da nudi vsaka delnica en glas
in se upošteva omejitve glasovalne delnice
kot to določa 91. člen tega statuta;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe;
– druge pravice na podlagi zakona in
tega statuta.
Vse nove delnice tvorijo z že izdanimi
delnicami ustreznih razredov isti razred in
jim gredo enake pravice in obveznosti kot že
izdanimi delnicami istih razredov.
4. Najnižja in emisijska vrednost delnice: Najnižja emisijska vrednost ene kosovne
navadne imenske delnice razreda A je 1.000
SIT, emisijska vrednost pa je 1.800 SIT, ker
se delnice vplačajo s presežkom vplačanega kapitala.
Najnižja emisijska vrednost ene kosovne delnice razreda B je 1.000 SIT, emisijska vrednost pa 1.800 SIT, ker se delnice
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vplača s presežkom vplačanega kapitala.
Najnižja emisijska vrednost ene prednostne
imenske glasovalne kosovne delnice razreda C je 1.000 SIT, emisijska vrednost pa
2.000 SIT.
5. Prednostna pravica dosedanjih imetnikov delnic ob tej novi izdaji delnic: Prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki se
izdajo na podlagi tega sklepa, imajo samo
tiste osebe, ki so deseti dan pred dnem
sprejema tega sklepa vpisane v delniško
knjigo in lahko nove delnice vpišejo v sorazmerju s svojo dotedanjo udeležbo na
osnovnem kapitalu v posameznem razredu
delnic v 14 dneh od dneva javne objave
poziva za vpisovanje in vplačevanje novih
delnic v glasilu družbe. Najprej v 14 dneh po
zaključku prvega vpisa delnic, pozove uprava s pismom tiste delničarje, ki so v prvem
krogu delnice kupili, da v 14 dneh odkupijo
preostale nevpisane delnice v sorazmerju
s svojo udeležbo na osnovnem kapitalu v
posameznem razredu delnic, kakršno so
dosegli po prvem vpisu delnic. Najprej v 14
dneh po zaključku drugega vpisa delnic pozove uprava s pismom tiste delničarje, ki so
delnice vpisali v drugem krogu, da vpišejo
preostale delnice po načelih kot v prvem in
drugem krogu. Po potrebi se na isti način
izpelje še eden ali več krogov.
6. Prva prodaja brez javne ponudbe: Celotna nova izdaja delnic predstavlja zaprto
izdajo po določbah četrtega odstavka 18.
člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev,
ker delnice lahko vpišejo samo delničarji
družbe, ki so v delniški knjigi vpisani kot
imetniki deseti dan pred sprejemom tega
sklepa na skupščini.
7. Način vplačila delnic: Nove delnice
morajo biti v celoti vpisane in plačane v
denarju.
V primeru, da kupci ne bi vplačali vpisanih delnic v skladu z zavezo in pozivom
uprave, bodo izgubili pravico nakupa delnic
in njihove vpisnice se s sklepom uprave
razveljavijo.
8. Čas vpisa delnic: Delnice se vpisujejo
in vplačujejo do prevzema vseh delnic.
Način vpisa in vplačila delnic: Nove delnice se bodo vpisovale na sedežu družbe
vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Delnice se vplača v banki z navedbo
namena vplačila: »Vplačilo kupnine za delnice«.
9. Pogoji uspešnosti nove izdaje delnic:
Vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni
register se na podlagi ugotovitvenega sklepa uprave in nadzornega sveta izvede, če
so vse delnice vpisane in vplačane. Nove
delnice se izdajo v nematerializirani obliki
z vpisom v centralni register pri Klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Uprava izda nalog o vpisu in izdaji delnic
najkasneje v roku 8 dni po vpisu povečanja
osnovnega kapitala v sodnem registru.
10. Vrnitev vplačil, če se delnice ne izda
– neuspeli vpis: Če do 27. 12. 2007 ne bodo
vpisane vse delnice, ki so izdane na podlagi
tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala, postane vpis delnic neobvezujoč. Izdaja
delnic ne bo uspela. Vpisnikom bodo vrnjena neobrestovana vplačila pri banki, v kateri
so izvedli vplačilo.
11. Spremembe statut: Skupščina po
oblašča nadzorni svet, da spremeni statut
v skladu s tem sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala z vložki in izdela
čistopis statuta.
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12. Strukturne spremembe udeležbe razredov delnic na osnovnem kapitalu: Ločeni
razred delnic razreda A oziroma B oziroma
C se strinja, da se struktura udeležbe razredov delnic na osnovnem kapitalu spremeni
tako, da je po povečanju osnovnega kapitala delnic razreda A 48,35% delnic razreda B
30,39% in delnic razreda C 21,26%.
5. Sprememba statuta glede odobrenega kapitala.
Uprava in nadzorni svet predlagata ločenim razredom delnic, da sprejmejo sklep
kot sledi:
Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 34. člena statuta se spremenijo tako, da novi prvi
odstavek glasi:
»Ta statut pooblašča upravo, da v razdobju do 27. 12. 2011 lahko s soglasjem
nadzornega sveta poveča osnovni kapital
družbe za 176,987.000 SIT«.
Črta se sedanji osmi odstavek 34. člena
statuta.
6. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata ločenim razredom delnic, da sprejmejo sklep kot
sledi: sprejme se predlagane spremembe
statuta:
V 1. členu statuta se v 9. in 34. vrstici
število 91 zamenja s številom 78.
V 9. vrsti 1. člena se beseda »drugega«
zamenja z besedo »tretjega«.
V 1. členu se v desetem odstavku črta
stavek: »Vsak partner mora minimalni kapital zastaviti družbi«.
Črta se zadnja dva stavka desetega odstavka 1. člena statuta.
Spremeni se 2. člen tako, da glasi:
»Delniška družba se je ustanovila kot
družba pooblaščenka tako, da so vsi ustanovitelji navedeni v prvem statutu in tako, da
so vsi ustanovitelji delnice vplačali s stvarnimi vložki delnic, ki so jih imeli v družbi A.«
Črta se 11., 12., 13. in 14. člen.
V 18. členu se črta sedma vrsta oziroma
alinea, ki glasi:
»če katerikoli partner uveljavlja predkupno pravico«.
Črta se 27., 32., 33., 35., 36., 37. in
38. člen.
V 46. členu se v tretji vrsti za besedami »delnice razreda A« vstavi besede »ali
razreda B.«
Črta se drugi stavek prvega odstavka
47. člena in se nadomesti s stavkom:
»V glasilu družbe ali elektronskem mediju družbe se objavljajo podatki ali sporočila
za katera uprava meni, da so pomembna
za delničarje.«
Črta se zadnji odstavek 62. člena.
Črta se 63. člen.
Prvi stavek 73. člena se spremeni in glasi: »Člani nadzornega sveta so udeleženi na
dobičku, le če so izpolnjeni pogoji kot veljajo
za udeležbo uprave na dobičku.«
Črta se 84. člen.
Naslov 88. člena se spremeni in glasi:
»Udeležba na skupščini za zastavljene
delnice.«
Črta se prvi odstavek 88. člena.
Spremeni se besedilo 89. člena in glasi: »Vsaka kosovna glasovalna delnica nudi
imetniku pri glasovanju na skupščini ali na
ločenem razredu delnic en glas.«
V prvem in tretjem odstavku 91. člena
se število 12% zamenja s številom 24,5%,
v drugem in tretjem odstavku 91. člena se
število 24% zamenja s številom 49,5%.
Črta se 112., 113., 114. člen.
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V 118. členu se v peti vrsti za besedami
»delnicami razreda A« doda »razreda B« in
v šesti vrsti za besedami »delnicami razreda
A« doda »razreda B«.
V 122. členu se črta drugi odstavek.
V 126. členu se v deseti vrsti črta besede
»in k zastavi minimalnega kapitala družbi.«
Spremeni se prvi stavek 134. člena tako,
da glasi: »delniška knjiga se vodi na KDD na
podlagi veljavnih predpisov«.
Črta se drugi odstavek 134. člena.
Črta se 143. in 144. člen.
V čistopisu statuta se zaradi izpustitve
členov sedanjega statuta na novo oštevilči
člene statuta od 1 do 129.
7. Odločanje o čistopisu statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata vsem
trem ločenim razredom delnic, da sprejmejo
sklep kot sledi: sprejme se besedilo čistopisa statuta v skladu s spremembami, sprejetimi na tem zasedanju skupščine glede
uvedbe kosovnih delnic, odobrenega kapitala in drugih sprememb statuta v predloženem besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje prijavijo v sprejemni pisarni in s
podpisom seznama prisotnih delničarjev in
udeležencev ločenih zasedanj delničarjev
razreda A, razreda B in razreda C potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino, vključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta,
je na sedežu družbe v sobi št. 22 (tajništvo) na vpogled vsakemu delničarju oziroma udeležencu skupščine vsak delovni dan
pri Suzani Golja od 8. do 10. ure. Besedilo
sprememb statuta z obrazložitvami in predlogi sklepov z utemeljenimi obrazložitvami
je objavljeno v sklicu te skupščine v glasilu
družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi najkasneje v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine in ločenega zasedanja razredov delnic.
Delničarji imajo pravico najpozneje na
sami skupščini podati predloge, ki jih skupščina obravnava.
Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Željko Hlade

Stran

9218 /

Št.

120-121 / 24. 11. 2006

Ob-32849/06
Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe Gostinsko podjetje
Sevnica, d.d. Sevnica,
ki bo v sredo 27. decembra 2006 ob 12.
uri v sejni sobi družbe, Trg svobode 1, Sevnica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine se
izvolijo predlagani kandidati in določi notar.
2. Predstavitev poslovnega poročila za
leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s poslovnim poročilom za poslovno leto
2005.
3. Sprejem sklepa o preoblikovanju delniške družbe Gostinsko podjetje Sevnica
d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
– Delniška družba Gostinsko podjetje
Sevnica d.d., se na podlagi tretjega odstavka 542. člena Zakona o gospodarskih družbah z večinsko odločitvijo delničarjev preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
– Firma družbe glasi: Gostinsko podjetje
Sevnica d.o.o.
– Skrajšana firma glasi: GPS, d.o.o.
– Sedež družbe je: Sevnica, Trg svobode 1.
Osnovni kapital družbe ostaja nespremenjen in znaša 118,220.000 SIT.
– Delničarji imajo na dan sprejemanja
tega sklepa naslednje število delnic, in sicer:
1. Bobnič Olga, Krajna Brda 5, 8283
Blanca, ima 9 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež 90.000 SIT.
2. Božič Marjeta, Žurkov dol 2, 8290
Sevnica, ima 28 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 280.000 SIT.
3. BPH, d.o.o., Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana, ima 25 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 250.000 SIT.
4. Bruno Gabriele d.o.o., Gabrijele 6,
8296 Krmelj, ima 2.255 delnic, ki se preoblikujejo v njen poslovni delež v višini
22,550.000 SIT.
5. Cvetanovski Čedomir, Trg Svobode
32, 8290 Sevnica, ima 34 delnic, ki se preoblikujejo v njegov poslovni delež v višini
340.000 SIT.
6. Dernač Ana, Cankarjeva 6, 8290 Sevnica, ima 38 delnic, ki se preoblikujejo v njen
poslovni delež v višini 380.000 SIT.
7. GPS d.d., Trg Svobode 1, 8290 Sevnica ima 1.182 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 11,820.000 SIT.
8. Imperl Tatjana, Orehovo 13, 8290 Sevnica, ima 13 delnic, ki se preoblikujejo v njen
poslovni delež v višini 130.000 SIT.
9. Jazbec Ivana, Drožanje 33, 8290 Sevnica, ima 37 delnic, ki se preoblikujejo v njen
poslovni delež v višini 37.000 SIT.
10. Keresteny Hilda, Naselje Heroja Maroka 7, 8290 Sevnica, ima 38 delnic, ki se
preoblikujejo v njen poslovni delež v višini
380.000 SIT.
11. Kotar Silva, Zabukovje pri Raki 23,
8274 Raka, ima 11 delnic, ki se preoblikujejo
v njen poslovni delež v višini 110.000 SIT.
12. Marcola Sašo, Pod Vrtačo 11, 8290
Sevnica, ima 3 delnice, ki se preoblikujejo v
njegov poslovni delež v višini 30.000 SIT.
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13. Mirt Ana, Partizanska 24, 8281 Senovo, ima 3 delnice, ki se preoblikujejo v njen
poslovni delež v višini 30.000 SIT.
14. Motore Petar, Log, 49, 8294 Boštanj,
ima 6 delnic, ki se preoblikujejo v njegov
poslovni delež v višini 60.000 SIT.
15. Možic Simona, Dolenji Boštanj 38,
8294 Boštanj, ima 4 delnice, ki se preoblikujejo v njen poslovni delež v višini 40.000
SIT.
16. Perme Ana, Savska cesta 9, 8290
Sevnica, ima 37 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 37.000 SIT.
17. Povše Marinka, Dolenji Boštanj 138,
8294 Boštanj, ima 29 delnic, ki se preoblikujejo v njen poslovni delež v višini 290.000
SIT.
18. Rumež Simona, Prapretno 19A, 1433
Radeče, ima 2 delnici, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 20.000 SIT.
19. Simončič Marija, Cesta na Dobravo 12, 8290 Sevnica, ima 38 delnic, ki se
preoblikujejo v njen poslovni delež v višini
380.000 SIT.
20. Sušin Vivian, Cankarjeva 8, 1370 Logatec, ima 5 delnic, ki se preoblikujejo v njen
poslovni delež v višini 50.000 SIT.
21. Šalamon Marko, Ribniki 37, 8290
Sevnica, ima 5 delnic, ki se preoblikujejo v
njegov poslovni delež v višini 50.000 SIT.
22. Umek Franc, Cesta na Dobravo 46,
8290 Sevnica, ima 38 delnic, ki se preoblikujejo v njegov poslovni delež v višini
380.000 SIT.
23. Vardič Ivo, Sejmiška ulica 5, 8273
Leskovec, ima 28 delnic, ki se preoblikujejo v njegov poslovni delež v višini 280.000
SIT.
24. Vidmar Bruno, Gabrijele 6A, 8296
Krmelj, ima 3.274 delnic, ki se preoblikujejo
v njegov poslovni delež v višini 32,370.000
SIT.
25. Vidmar Lojze, Gabrijele 6, 8296 Krmelj, ima 3.765 delnic, ki se preoblikujejo v
njegov poslovni delež v višini 31,740.000
SIT.
26. Vidmar Nuša, Gabrijele 6A, 8296 Krmelj, ima 915 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 9,150.000 SIT.
– Družba se zavezuje od delničarjev, ki
preoblikovanju nasprotujejo, da bo pridobila
njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za primerno odškodnino.
– Statut delniške družbe se zaradi preoblikovanja v celoti spremeni v družbeno
pogodbo v predlaganem besedilu.
– Za direktorja družbe se imenuje dosedanji direktor družbe Bruno Vidmar.
– Zaradi preoblikovanja delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo, se razreši nadzorni svet družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov in družbeno pogodbo, je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe na Trgu
Svobode 1, Sevnica, v tajništvu uprave, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure od
dneva objave do vključno dneva zasedanje
skupščine.
Sestavni del tega poziva za udeležbo
delničarjev na skupščini je tudi izjava delniške družbe Gostinsko podjetje Sevnica d.d.
s katero se družba zavezuje, da bo vsem
tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo
v pismeni obliki, dala ponudbo, s katero bo
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale
deleže za primerno odškodnino.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani ure ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Klirinško depotne
družbe na dan 18. 11. 2005.
Gostinsko podjetje Sevnica d.d.
Bruno Vidmar
uprava
Ob-32850/06
Na podlagi določil statuta družbe Tkanina, d.d., trgovska delniška družba, Celje in
določil 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Tkanina, d.d., Celje sklicuje
skupščino družbe
Tkanina, d.d., Celje,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 13. uri v prostorih Notarske pisarne Srečka Gabrila v
Žalcu, Savinjska cesta 20, Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Marovt, za preštevalca
glasov Vesna Frelih in Tanja Frelih. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 s poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2005, s poročilom
nadzornega sveta v predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Skupni bilančni dobiček ugotovljen za
leto 2005 znaša 6.120 tisoč SIT, družbe,
bilančni dobiček v znesku 6.120 tisoč SIT
ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Upravi in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2005.
4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic tako, da sedanjih 41.090
navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 10.000 SIT na delnico nadomesti z 41.090 navadnih imenskih kosovnih
delnic in temu ustrezno spremeni tudi Statut
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe
statuta družbe in skladno s tem tudi čistopis
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe Tkanina, d.d., Celje, pooblašča nadzorni svet družbe, da z
dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute
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opravi preračun v statutu določenih tolarskih
zneskov osnovnega kapitala in odobrenega
kapitala v EUR po tečaju zamenjave. Nadzorni svet družbe je pooblaščen uskladiti
statut družbe z veljavno sprejetim sklepom
o preračunu osnovnega kapitala družbe v
EUR.
5. Na podlagi zahteve glavnega delničarja MAX-RENT d.o.o., Teharje 9, 3221
Teharje ter določil Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) o izključitvi manjšinskih delničarjev in v povezavi
z določilom 68. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega
delničarja. Predlog sklepa glavnega delničarja po 384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
5.1. Na predlog delničarja MAX-RENT
d.o.o., Teharje 9, 3221 Teharje, matična številka 1623451 (glavni delničar), ki je skladno
s prvim odstavkom 384. člena ZGD-1 imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega
kapitala družbe, se delnice preostalih delničarjev (manjšinski delničarji) prenesejo na
glavnega delničarja.
5.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
5.3. Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati manjšinskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 10.000 SIT za vsako
delnico. Sklepe pod točko dnevnega reda št.
5 predlaga v sprejem glavni delničar.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
6.1. Na podlagi pisne odstopne izjave z
dne 15. 10. 2006 se razreši člana nadzornega sveta Marovt Boštjana.
6.2. Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Matjaža Kozelja, in sicer do konca mandatnega
obdobja.
7. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za
leto 2006 se imenuje BO Consulting d.o.o.,
Ljubljana, Neubergerjeva 9.
9. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut družbe z veljavno sprejetimi
sklepi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2005, poročilo nadzornega sveta
in predlog sprememb in dopolnitev statuta,
je delničarjem na vpogled na naslovu Tkanina, d.d. PE Kranj, Savska loka 1, Kranj,
vsak delovni dan po objavi tega vabila, med
10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13. uri ne glede na višino zastopanega kapitala.
Tkanina, d.d., Celje
uprava družbe
Ob-33030/06
Direktor družbe Mizarstvo Grosuplje d.d.,
Cesta na Krko 24, Grosuplje, sklicuje
14. redno sejo skupščine
družbe Mizarstvo Grosuplje d.d.,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 11. uri v prostorih družbe na naslovu Cesta na Krko 24.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter seznanitev z navzočnostjo notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe izvoli: za predsednico skupščine Kastelec Špela in dve preštevalki glasov Kastelic Marija in Lavka Darinka ter ugotovi navzočnost notarja Kotar
Marjan za sestavo notarskega zapisnika.
2. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Družba v letu 2006 nadomesti nominalne
delnice s kosovnimi delnicami tako, da vsako navadno imensko delnico z nominalnim
zneskom 1.000 SIT nadomesti z 1 navadno
imensko kosovno delnico. Vsaka kosovna
delnica ima v osnovnem kapitalu enak delež, in sicer 1/194.950. Vsaka kosovna delnica vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu navedene zneske osnovnega kapitala in drugih kategorij v tolarjih z
dnem uvedbe eura preračuna v eure po
tečaju zamenjave.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Spremeni in dopolni se 3. točka statuta, ki odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
194,950.000 SIT in je razdeljen na 194.950
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima
v osnovnem kapitalu družbe enak delež in
pripadajoč znesek. Ena kosovna delnica
vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT.
Vse navadne delnice so delnice enega
razreda in dajejo imetniku naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pri čemer ima vsaka kosovna delnica en glas,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Vse delnice so v celoti vplačane.«
3.2. Skupščna sprejme čistopis statuta
v predloženem besedilu, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
na sedežu družbe Cesta na Krko 24, vsak
delavnik od 10. do 12. ure od objave sklica
skupščine do zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine. Pooblastilo mora
biti pisno in mora vsebovati splošne podatke
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pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.
Vsaka delnica zagotavlja njenemu imetniku en glas. Število glasov posameznega
delničarja se določa po stanju delniške knjige tri dni pred skupščino.
Mizarstvo Grosuplje d.d.
Franjo Vinko Jošt
direktor družbe
Ob-33037/06
Uprava družbe LAMA d.d. okovje-mon
tažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani, sklicuje
15. skupščino,
sklicano za v sredo, 27. 12. 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Dekanih 5, 6271
Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsedujoči skupščini in imenuje se notar po predlogu sklicatelja, izvolijo se delovna telesa.
2. Predlog za imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina izvoli naslednje člane upravnega odbora:
1. mr. Karl Oskar Schmidt,
2. mr. Peter F. J. Schmitz in
3. mr. Lutz Disselhoff,
za mandatno obdobje treh let od dneva
izvolitve.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani,
vsak delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da svoje nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda družbi
pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno
napovedali svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri
upravi družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 27. 12. 2006
ob 12.30 v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
LAMA d.d. Dekani
Št. 109/06
Ob-33116/06
Uprava družbe na podlagi 7.4. člena Statuta delniške družbe Nizke gradnje d.d., Puhova ulica 6, Ptuj, sklicuje
izredno sejo skupščine
delniške družbe Nizke gradnje gradbeno,
storitveno trgovska družba d.d.,
Puhova ulica 6, Ptuj,
ki bo v sredo, 27. 12. 2006 ob 10.30
na sedežu družbe CPM, Iztokova ulica 30,
Maribor in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Mojca Zapušek,
– za preštevalki glasov se imenujeta Petra Poš in Diana Praljak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Breda Horvat iz Maribora.
2. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne, spremembe in dopolnitve statuta
v zvezi z uvedbo kosovnih delnic ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun
zneskov iz tolarjev v euro in za spremembo
statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina sprejeme sklep o uvedbi
kosovnih delnic, tako da se delnice družbe Nizke gradnje d.d. pretvorijo v kosovne
delnice, in sicer tako da vsaka delnica z
nominalnim zneskom 1.000 SIT postane 1
kosovna delnica. Skupščina sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu, ki
je kot priloga sestavni del tega sklepa.
2.2 Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovan znesek osnovnega
kapitala v višini 90,700.000 SIT z dnem
uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami Statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Puhova ulica 6, Ptuj, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 11. uri na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
Nizke gradnje d.d., Ptuj
direktor družbe
Janez Škoberne, dipl. org.
Št. 59/06
Ob-33117/06
Na podlagi 9.2., 9.3., in 9.5. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešer
nove družbe, samostojne in neodvisne
založbe, d.d., Ljubljana
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10. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 27. decembra 2006, ob
13.30, v Prešernovi družbi d.d., Opekarska
4a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predsednika skupščine,
preštevalki glasov in notarja po predlogu
uprave.
2. Letno poročilo za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2005, z mnenjem pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Kritje bilančne izgube za leto 2005.
Predlog sklepa: čista izguba poslovnega leta 2005 v višini 2,364.297,83 SIT
ostane nepokrita. Bilančna izguba v višini
46,495.145,56 SIT ostane nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic družbe, prehod na evro, izdaja delnic v nematerializirani
obliki ter sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic, tako da se delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z
1 kosovno delnico. Osnovni kapital družbe,
ki znaša 100,000.000 SIT je razdeljen na
100.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.
5.2 Skupščina sprejme sklep, da bo izvedla preračun osnovnega kapitala v eure in
hkrati pooblašča nadzorni svet, da z dnem
uvedbe eura kot nacionalne valute v statutu
vsebovane zneske v tolarjih nadomesti z
zneski v eurih po metodi, ki je predpisana v
694. členu ZGD-1.
5.3 Skupščina sprejme sklep, da se delnice izdajo v nematerializirani obliki.
Zaradi navedenega se spremeni statut,
in sicer:
3.1. Spremeni se člen 3.1 statuta, ki po
novem glasi:
3.1. Osnovni kapital družbe znaša
100,000.000 SIT.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
100.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki.
Delnice ne kotirajo na borzi.
Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico in ima en glas.
Navadne delnice dajejo imetnikom tudi
pravico do dela dobička, pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
3.4 Spremeni se člen 3.4 statuta družbe,
ki po novem glasi:
3.4 Prenos imenskih kosovnih delnic je
veljavno izvršen z vpisom prenosa v register
nematerializiranih vrednostnih papirjev, če
ni z zakonom ali podzakonskim predpisom
drugače določeno.
6. Sprememba sklica skupščine in mesta
oglaševanja sporočil ter sprememba statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,
da se skupščina skliče z objavo v Uradnem
listu RS in na internetni strani www.prdr.com.

Skupščina sprejme tudi sklep, da družba
svoja sporočila oglaša v Uradnem listu RS
in na internetni strani www.prdr.com ter se
zato spremenita:
9.3. člen statuta, ki se po novem glasi:
9.3. Skupščina se skliče najmanj mesec
dni pred sejo. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. Skupščina se skliče z objavo v Uradnem listu
Republike Slovenije in na internetni strani
www.prdr.com, v kateri se navede dnevni
red ter kraj in čas seje.
12.1. člen statuta, ki se po novem glasi:
12.1. Družba oglaša svoja sporočila
v Uradnem listu RS in na internetni strani www.prdr.com. Letno poročilo skupaj s
poročilom nadzornega sveta mora biti od
objave sklica skupščine dostopno vsem delničarjem na sedežu družbe. Skupščina se
skliče z objavo dnevnega reda in predlogi
sklepov vsaj mesec dni pred zasedanjem
skupščine.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 247. členom
ZGD-1 skupščina družbe pooblašča upravo,
da v obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice, katerih skupni delež ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, po najnižji prodajni ceni 4 EUR oziroma po tečaju zamenjave
958,56 SIT in najvišji prodajni ceni 10 EUR
oziroma po tečaju zamenjave 2.396,40 SIT
za delnico.
8. Odobreni kapital.
Predlog sklepa: statut se dopolni tako,
da se v 5. poglavju doda nova točka 5.7,
ki se glasi:
5.7. Uprava je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po
vpisu sprememb statuta, sprejetih na 10.
skupščini družbe, v sodni register, osnovni
kapital poveča do 50 odstotkov osnovnega
kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 50,000.000 SIT (odobreni kapital), z izdajo do 50.000 navadnih
imenskih kosovnih delnic za vložke.
Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe.
Uprava sme s soglasjem nadzornega
sveta v celoti ali delno izključiti prednostno
pravico do novih delnic.
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet se pooblašča, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno
prilagodi statut družbe, tako da se določbe
statuta ujemajo s sprejetimi sklepi uprave v
zvezi s povečanjem osnovnega kapitala z
odobrenim kapitalom.
9. Spremembe določb statuta o zakonskih rezervah, povečanju osnovnega kapitala in lastnih delnicah zaradi uskladitve
statuta z ZGD-1.
Predlog sklepov: zaradi uskladitve statuta z določili ZGD-1 se spremenijo točke 4.3.,
drugi odstavek točke 5.6. in drugi odstavek
točke 6.1. statuta, ki se glasijo:
4.3. Zakonske rezerve se oblikujejo v
takšni višini, da je vsota zneska zakonskih
rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke
prvega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah enaka 10% osnovnega
kapitala, oziroma v skladu z določbami četrtega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah.
5.6. S sklepom o povečanju osnovnega
kapitala po tej točki (5.6.) se določi način
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povečanja osnovnega kapitala v skladu s
358. členom ZGD-1.
6.1. Skupni delež delnic, pridobljen za
namene iz prve do tretje in osme alinee
tega člena statuta, ne smejo skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že
ima, presegati vrednosti 10% osnovnega
kapitala.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe v letu
2006 se imenuje Renoma družba za revizijo
in svetovanje d.o.o.
11. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko
delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu
družbe v tajništvu uprave s tem, da se ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi, vendar morajo to storiti najkasneje v
desetih dneh po sklicu skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in poslani v sedmih dneh po
objavi tega sklica na upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na
skupščini najaviti upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d.
uprava
Ob-33270/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta Tobačne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, direktorica družbe sklicujem
deseto skupščino
delničarjev družbe Tobačna d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 27. 12. 2006 ob 10. uri v poslovni stavbi na Tobačni ulici 5 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 1: skupščina za predsednico skupščine izvoli Jelko Jamnik.
2. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 2: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic.
3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 3: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta in novo prečiščeno besedilo statuta družbe v predloženi vsebini, ki
ga podpiše predsednica skupščine.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 4: skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih, z dnem uvedbe
eura preračuna v eure po tečaju zamenjave
in skladno s tem spremeni določbe statuta
družbe.
Udeležba na skupščini
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji prijaviti svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, pisno, na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Tobačna ulica
5, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Tobačna
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, do začetka
skupščine.
Tobačna, družba za upravljanje
podjetij, d.d.
Breda Brezovar Papež, direktorica

Zavarovanja
SV 1833/06
Ob-33136/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1833/06 z dne
18. 9. 2006, je bilo 5-sobno stanovanje št. 45
v 6. nadstropju, v skupni izmeri 154,77 m2,
ki je posamezni del stanovanjske stavbe
Slovenska cesta 55 B, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 2435, 2436 in 2437, k.o. Ajdovščina, last zastavnega dolžnika Dimitrija
Sežuna, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 4. 2006, sklenjene s prodajalcem
Jurijem Perovškom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini po
42.817 EUR s pp.
SV 1626/06
Ob-33137/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1626/06, je bilo stanovanje, ki v času sklenitve tega notarskega
zapisa še ni vknjiženo v zemljiško knjigo kot
etažna lastnina, in sicer dvosobno stanovanje št. 5 v izmeri 51,30 m2, v 1. nadstropju stanovanjskega bloka Zoisova ulica 11,
Kranj, ki stoji na parc. št. 928/15, k.o. Kranj,
last Jastne Pfeifer do celote, zastavljeno v
korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 203.950 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vračila kredita s pp.
SV 1665/06
Ob-33139/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1665/06, je bilo stanovanje št. 7, z ident. št. 2679-00632-7 v etaži 2
v izmeri 55,20 m2, s pripadajočo shrambo z
ident. št. 2679-01403-11 v izmeri 5,50 m2,
oboje na naslovu Glinška ulica 13, 1000
Ljubljana, na parc. št. 223.S, k.o. Gradišče II, last Tatjane Puketa Kocijančić iz Ljubljane, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 2006, sklenjene s
prodajalcema Jožetom Ivkovičem in Božico
Ivkovič, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 93.050 CHF, v SIT
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protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila, s pp.
SV 1757/06
Ob-33140/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1757/06 z dne 7. 9.
2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 3 v pritličju, 67,28 m2, ki je posamezni del stanovanjskega bloka Prušnikova
ulica 6, 1210 Ljubljana-Šentvid, ident. št.
1510.ES, last zastavne dolžnice Lidije Jerkič
iz Ljubljane, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9. 2006, sklenjene
s prodajalcema Malalan Boštjanom in Stašo
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice NLB
d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne
terjatve v višini 83.640 EUR s pp.
SV 1830/06
Ob-33141/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1830/06 z dne
18. 9. 2006, je bilo mansardno dvosobno
stanovanje v 3. nadstropju, vzhodna lega, v
skupni izmeri 70,90 m2, Prešernova 7, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. št. 99, katastrska
občina Gradišče I, last zastavnega dolžnika
Jerneja Lorencija iz Maribora, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 2006,
sklenjene s prodajalcem Milanom Koširjem
iz Ljubljane, zastavljeno v korist zastavne
upnice Nove KBM d.d., zaradi zavarovanja
terjatve v višini 31200.000 SIT s pp.
SV 1064/06
Ob-33142/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1064/06, je nepremičnina, dvosobno stanovanje v I. nadstropju, v
hiši na naslovu Grassellijeva 4, 1000 Ljubljana, stoječi na parceli št. 1192, vpisani
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1673 katastrska občina Bežigrad, last Mrak Jožeta,
Sela pri Ratežu 18, Brusnice, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 2.
2000, sklenjene s prodajalko Kukavica Faudo, Grassellijeva 4, 1000 Ljubljana, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 62.500 EUR s pp.
SV 2108/06
Ob-33143/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2108/06 z dne 24. 10.
2006, so bili posamezni deli stavbe na naslovu Polhov Gradec 32, Polhov Gradec,
stoječe na parc. št. 12, k.o. Polhov Gradec,
z ident. št. 1986 – 83 – 4, stanovanjska
raba v izmeri 67,99 m2 in z ident. št. 1986
– 83 – 6 nestanovanjska raba v izmeri 7 m2,
last kreditojemalke Barbare Žemva, rojene
25. 2. 1976, stanujoče Pod kostanji 42, Ljubljana, do celote in idealni delež do ½ na
posameznemu delu stavbe z ident. št. 1986
– 83 – 14, nestanovanjska raba v izmeri
14,53 m2, last prej navedene kreditojemalke
na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 10.
2006, sklenjene s prodajalko Karolino Rozalijo Sotler, rojeno 10. 3. 1940, stanujočo
Polhov Gradec 32, Polhov Gradec, zastavljeni v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
55.000 EUR s pp.
SV 2191/06
Ob-33144/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Lju-
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bljane, opr. št. SV 2191/06, je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 39,09 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe Samova 29
v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 878/1, z ident.
št. stavbe 2636-2208, k.o. Bežigrad, s pripadajočim ustreznim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, last Jasne Karnar in Matevža Bradača,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 11. 2006, sklenjene s prodajalcem Vladimirjem Fortuno, zastavljeno
v korist banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
153.695 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pp.
SV 2202/06
Ob-33145/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2202/06 z dne
10. 11. 2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, v izmeri
58,37 m2, ki je posamezni del stanovanjske
stavbe Kalanova ulica 3, Medvode, stoječe
na parc. št. 172/10, katastrska občina Preska, last zastavnih dolžnikov Natalije Kalan
iz Dorfarij in Janeza Romšaka iz Črne pri
Kamniku, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino z dne
8. 11. 2006, sklenjene s prodajalcem Štefanom Bejekom iz Lucije, zastavljeno v korist
upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih terjatev v višini 26.774 EUR s
pp in 25.209 EUR s pp.
SV 2221/06
Ob-33146/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2221/06, je bilo dvosobno
stanovanje št. 28, v izmeri 54,73 m2, ki se
nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše
Bičevje 7, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št.
147/25, 147/24 in 150/13, vse k.o. Gradišče
II, Gregorja Travna iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10. 2006,
sklenjene s prodajalko Barico Golob, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
66.400 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila, s pp.
SV 1645/06
Ob-33147/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1645/06 z dne
23. 8. 2006, je bilo trisobno stanovanje št.
13, v izmeri 84,68 m2, v tretjem nadstropju
stanovanjske stavbe z naslovom Ulica bratov Učakar 24, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška, last kreditojemalca Aleša Donka, na podlagi izročilne
pogodbe z dne 6. 7. 2006, sklenjene z Antonom Donkom, zastavljeno v korist upnice
Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.259 EUR,
s pripadki.
SV 1764/06
Ob-33148/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1764/06, je bilo stanovanje, ki v času sklenitve tega notarskega
zapisa še ni vknjiženo v zemljiško knjigo
kot etažna lastnina, in sicer enosobno stanovanje št. 12 v izmeri 38,03 m2, v četrtem
nadstropju stanovanjskega bloka C1 – C2
na naslovu Ljubljanska 30b, Ivančna Gori-
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ca, ki stoji na parc. št. 32/9, k.o. Gorenja
vas, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Grosupljem, last Dragane Spasojević in Aleša Štrucla, vsakega do 1/2, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
115.490 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila kredita s pp.
SV 1833/06
Ob-33149/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1833/06 z dne
18. 9. 2006, je bilo 5-sobno stanovanje št. 45
v 6. nadstropju, v skupni izmeri 154,77 m2,
ki je posamezni del stanovanjske stavbe
Slovenska cesta 55 B, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 2435, 2436 in 2437, k.o. Ajdovščina, last zastavnega dolžnika Dimitrija
Sežuna, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 58/2 –ŠU/91 z dne
15. 11. 1991, sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 11. 8. 1993, prodajne
pogodbe z dne 27. 2. 2004, pogodbe za
prodajo nepremičnine z dne 28. 8. 2006,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini po 117.200 EUR s pp.
SV 558/06
Ob-33150/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz
Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV-558/06 z
dne 20. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 1 v
pritličju skupaj s kletjo in drvarnico v skupni
izmeri 54,40 m2, ki se kot posamezni deli
nahajajo v stanovanjski stavbi v Krškem,
Prešernova cesta 4, stoječi na parc. št.
197/3 S k.o. Stara vas, z identifikacijsko št.
1, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastaviteljice Zadnik Lidije, roj. 3. 7. 1977, EMŠO
0307977505192, stan. Češča vas 9, 8000
Novo mesto, v deležu do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 11. 2006 in
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 16. 11.
2006, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, z matično št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.161 CHF
glavnice, s pogodbeno obrestno mero v višini 3-mesečni Libor za CHF + 1,95% letno, ki
je spremenljiva, ev. zamudnimi obrestmi ter
ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja
glavnice in obresti v 240 mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo 18. 1.
2007 zadnja pa 18. 12. 2026.
SV 833/06
Ob-33151/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 833/06 z dne
17. 11. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 9 v skupni izmeri 64,77 m2, z identifikacijsko številko 9.E, ki se nahaja v 5.
stanovanjski etaži stanovanjske hiše z identifikacijsko št. 2131 kot stavba, na naslovu
Trg revolucije 3, Trbovlje, last zastaviteljev
Potočnik Roka, EMŠO 1606981500341,
stan. Golovec 33, Trbovlje in Volavšek Petre, EMŠO 0312979505932, stan. Kešetovo
6, Trbovlje, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 11. 2006,
z družbo CIC d.o.o. Trbovlje, Ulica 1. junija
7, Trbovlje, kot prodajalcem in Potočnik Rokom ter Volavšek Petro, obema kot kupcema, zastavljena v korist upnice SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična

številka 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.104 EUR z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1850/2006
Ob-33152/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 1850/2006 z dne 17. 11.
2006, je bila nepremičnina, stanovanje št.
4 v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Kremplova ulica 004, v skupni izmeri
62,66 m2, s pripadajočim kletnim prostorom
– shrambo in pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča ter skupnih prostorov,
delov in naprav, ki leži na parceli številka
384/1, k.o. Melje, katerih lastnik je Marko
Unger, EMŠO 0508967500031, stanujoč
Maribor, Strossmayerjeva ulica 032, do celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT
s pripadki.
SV 735/06
Ob-33153/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana, opr. št. SV 735/06 z
dne 15. 11. 2006, je bilo triinpolsobno stanovanje, s pripadajočim kletnim prostorom,
v skupni izmeri 103,93 m2, ki se nahaja v
osmi etaži večstanovanjske hiše na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 72, stoječe
na parcelah št. 3850/12, 3860/1, 3860/2,
3860/3, 3860/4, 3868/1, 3868/10, 3868/2,
3868/3, 3868/5 in 3868/4, vse k.o. Domžale,
pri čemer je navedeno stanovanje z odločbo
Območne geodetske uprave Ljubljana, št.
90332-00017/2005 z dne 28. 4. 2005, pridobilo identifikacijsko številko 1959-5573-31,
last dolžnikov Tine Brulc ter Boštjana Žibovta, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe SV 668/06, sklenjene s prodajalko
Martino Lasič, dne 13. 10. 2006, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546, zaradi zavarovanja kredtne denarne terjatve v višini 179.430 CHF
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila s pripadki.
SV 740/06
Ob-33154/06
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 740/06 z dne
16. 11. 2006, je bilo stanovanje v izmeri
41,45 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 90, stoječe na parcelah
številka 3885/1, 3885/3, 3885/4 in 3885/5
k.o. Domžale, pri čemer je stanovanje
označeno z identifikacijsko številko 1959
4323 42, last zastaviteljice Monike Podpečan do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 8. 2006, aneksa k tej pogodbi z dne 17. 10. 2006 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 23. 10. 2006, zastavljeno v
korist upnice Zveza bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft
mit beschrankter Haftung, Paulitschg. 5-7,
9010 Klagenfurt, Karnten, MŠ 1870637, zaradi zavarovanja kredtne denarne terjatve v
višini 40.000 EUR s pripadki.
SV 1828/06
Ob-33155/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1828/06 z dne 15. 11. 2006, je stanovanje št. 3, v pritličju v izmeri 44,08 m2, ki
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se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu
Spodnje Jezersko 2, Zgornje Jezersko, parc.
št. 356/9 k.o. Spodnje Jezersko, last Marjana Krča in Martine Krč, oba stan. Kokra 68,
Preddvor, na temelju prodajne pogodbe z
dne 25. 10. 2006, sklenjene s prodajalcem
Predragom Đukelićem, Spodnje Jezersko
2, Zgornje Jezersko, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini v višini 71.635 CHF, z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2% letno, z
rokom vračila v 240 mesečnih anuitetah, od
katerih zadnja zapade v plačilo dne 30. 11.
2026.
SV 1846/06
Ob-33156/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1846/06 z dne 17. 11.
2006, je dvosobno stanovanje št. 2, v izmeri
63,20 m2, v drugem nadstropju poslovnostanovanjske stavbe na naslovu Stritarjeva
ulica 8, Kranj, stoječe na parc. št. 280/11
k.o. Kranj, last zastaviteljice Danice Vuković, Turjaško naselje 12, Kočevje, na temelju
prodajne pogodbe, sklenjene 3. 11. 2006
s prodajalko Bredo Milič, Kovorska cesta
15, Tržič, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična številka 2211254, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 48.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno
obrestno mero v višini 3–mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3% ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 1. 12. 2026.
SV 820/06
Ob-33157/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 820/06 z dne 20. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 10, ki se nahaja
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Staneta Bokala 16, stoječe
na parc. št. 186/11 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 70,01 m2, last zastavitelja Srečka
Tkalca, na podlagi prodajne pogodbe z dne
12. 11. 1992, zastavljeno v korist upnika Armirač Kovinar, d.o.o., Jelkovečka bb, Sesvete, Hrvaška, matična številka 080411418,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
53.742 EUR s pripadki.
SV 847/06
Ob-33158/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 847/06 z dne 15. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja
v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Talcev 7 B, Koroška
Bela, Jesenice, stoječe na parc. št. 299/6
k.o. Koroška Bela, v izmeri 64,77 m2, last
zastavitelja Davida Galića, na podlagi notarskega zapisa sporazuma o delitvi skupnega
premoženja, notarke Nade Svetina, opr. št.
SV 720/06 z dne 28. 9. 2006, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,000.000 SIT s pripadki.
SV 858/06
Ob-33159/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 858/06 z dne 15. 11. 2006,
je stanovanje št. 48, ki se nahaja v 7. nad-

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

stropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe na parc.
št. 471/1, parc. št. 473/2 in parc. št. 474,
vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 34,65 m2,
last zastavitelja Branka Marša, Cankarjeva
ulica 8, Radovljica, 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 65.000 CHF s pripadki.
SV 860/06
Ob-33160/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 860/06 z dne 16. 11. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 15, v skupni izmeri
60,34 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Ulica bratov Rupar 8, 4270 Jesenice, stoječe na parc. št. 1222/5, k.o. Jesenice, last dolžnika in zastaviteljev Ernada
Behaderovića, Izeta Behaderovića, Bahrije
Behaderović, vsi Ulica bratov Rupar 8, Jesenice ter Merimo Muminović, Ulica heroja
Verdnika 40, Jesenice, vse v korist Banke
Sparkasse d.d., matična številka 2211254,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v
zavarovanje denarne terjatve 38.000 EUR
s pripadki.
SV 865/06
Ob-33161/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 865/06 z dne 15. 11.
2006, je stanovanje št. 13, ki se nahaja v
2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe
na parc. št. 531/1 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 51,01 m2, last zastaviteljev Henrika
Kočevarja in Stanislave Kočevar, oba z Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 8, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 8. 1993,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka: 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
43.180 CHF s pripadki.
SV 873/06
Ob-33162/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 873/06 z dne 20. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu
Ulica Alojza Rabiča 18, Mojstrana, stoječe
na parc. št. 1292 in parc. št. 1291/4, obe k.o.
Dovje, v skupni izmeri 75,62 m2, last zastaviteljice Špele Mitrović, Cesta Talcev 8 C,
Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 15. 11. 2006, zastavljeno v korist upnika Hit Alpinea, Družba za turizem, d.d., Borovška 99, Kranjska Gora, matična številka
5001382, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18,436.880 SIT s pripadki.
SV 1805/2006
Ob-33163/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1805/2006 z dne
15. 11. 2006, je stanovanje št. 3/P v izmeri 27,97 m², s kletnim prostorom v stavbi v Mariboru, Slomškov trg 14 – parc. št.
1579 k.o. Maribor Grad, last Toplak Senčar
Marine, stanujoče Maribor, Pod vinogradi
33E, na temelju prodajne pog. z dne 22. 12.
2005, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
20.886 EUR s pp, v EUR oziroma SIT proti-
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vrednosti EUR po podjetniškem prod. tečaju
upnice na dan plačila.
SV 1834/2006
Ob-33164/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1834/2006 z dne
20. 11. 2006, sta poslovni prostor št. 3 v
izmeri 21 m², ki se nahaja v objektu »C«
Pristan, stoječem na parc. št. 1976, 1974/3,
1974/4, 2180/2 k.o. Maribor - Grad in garažni parkirni prostor št. 20 v izmeri 11,66 m²,
v II. kleti objekta »C« Pristan, stoječem na
parc. št. 1976, 1974/3, 1974/4, 2180/2 k.o.
Maribor - Grad, last Stojan Zidar in drugi
pravno svetovanje d.n.o., 2250 Ptuj, Zadružni trg 8, matična številka 2154757, do celote, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 2. 11. 2006, zastavljena v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 31.580 EUR s pripadki, plačljiva
v EUR oziroma tolarski protivrednosti EUR
po podjetniškem prodajnem tečaju upnice
na dan plačila.
SV 1277/06
Ob-33165/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1277/06
z dne 20. 11. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju v izmeri 62,26 m2,
s pripadajočo kletjo v izmeri 5,51 m2, ki
se nahaja na naslovu Goriška ulica 49 v
Ljubljani, stoječe na parc. št. 1963/1 k.o.
Zgornja Šiška, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Victory
trade d.o.o., Groharjeva ulica 6 A, Domžale,
na podlagi prodajne pogodbe za stanovanje
z dne 24. 5. 2005, sklenjene z Boštjanom
Mlinarjem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v
Kleče 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 53.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.
SV 3105/2006
Ob-33166/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3105/2006 z dne 20. 11.
2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 3 v
izmeri 64,76 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu Zvezda 2, v Ljubljani, ki ga je zastaviteljica pridobila na podlagi
darilne pogodbe z dne 11. 11. 2004 z Božo
Gordano, pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 14. 6. 2000, med Gordano Božo kot kupovalko in Olgo Franc Čubela kot prodajalko, prodajne pogodbe št. 1734/02-HB z dne
30. 5. 1994, aneksa I k prodajni pogodbi št.
1734/02-HB z dne 30. 5. 1994, z dne 17. 8.
1999, med Olgo Franc Čubela kot kupovalko in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat.
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.498,74 CHF, vse s pripadki.
SV 847/2006
Ob-33325/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone z dne 22. 11. 2006,
opr. št. SV 847/2006, je stanovanje v prvi
etaži stanovanjske hiše Trg svobode 11,
Gornja Radgona, ki je vpisano pri vložni
številki 495 katastrska občina Gornja Radgona, identifikacijska številka dela stavbe
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926, stanovanje št. 5 E.24 v skupni izmeri
55,81 m2 ter solastniški delež na skupnih
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnice Milene Senekovič do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993, št.
84/93 in notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, sporazuma
o razdelitvi skupnega premoženja z dne
7. 11. 2006, opr. št. SV 1014/06, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v
znesku 53.250 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 34.000 SIT, obrestna mera je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini
1,95% p.a., kar znaša na dan 16. 11. 2006
skupaj 4,10% p.a, efektivna obrestna mera
za najeti kredit po tej pogodbi znaša 4,19%
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 260 CHF.
Anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji
dan v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne 31. 12. 2006, zadnja pa
30. 11. 2036, zastavljeno z vsemi stroški in
pripadki kot to določa neposredno izvršljivi
notarski zapis sporazuma o zavarovanju
kredita.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 183/2005
Os-32500/06
To sodišče je s sklepom St 183/2005 dne
10. 11. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Finicija d.o.o. – v stečaju,
Pražanova 20, Ljubljana, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2006
St 57/2006
Os-32503/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 57/2006 z dne 13. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tilija, Trgo
vina Ribno d.o.o., Izletniška 13, Ribno,
matična številka 5536812, šifra dejavnosti
52.110, davčna številka 86239422.
Za stečajnega upravitelja je bil postavljen
Veljko Jan, Partizanska 43, Škofja Loka.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev in
kolkovane s predpisano takso.
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Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 3.
2007 ob 9. uri v sobi 014 (klet) tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 13. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 11. 2006
St 50/2006
Os-32505/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2006 z dne 13. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Bar Dvorje,
Karolina Ferjan, s.p., Dvorje 50, Cerklje
na Gorenjskem, matična številka 1849352,
šifra dejavnosti 55.400, davčna številka
51308541.
Za stečajnega upravitelja je bil postavljen
Veljko Jan, Partizanska 43, Škofja Loka.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev in
kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 3.
2007 ob 9.30 v sobi 014 (klet) tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 13. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 11. 2006
St 31/2005
Os-32507/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2005 z dne 13. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Meginc klju
čavničarstvo in storitve d.o.o. Metlika,
Čurile 4, matična številka 5584981, šifra
dejavnosti 28.520.
Za stečajno upraviteljico je določena
Olga Tanko, Goriča vas 95/a, Ribnica.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. 3. 2007 ob 9. uri v sobi 117 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 11. 2006
St 114/2001
Os-32510/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Monvi, družba za trgovino in storitve
d.o.o. – v stečaju, Tovarniška cesta 51,
Ruše, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2006
St 51/2006
Os-32512/06
1. Z dnem 13. 11. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Zoran Horvat s.p.

Tekstilna trgovina »Iris«, Stara ulica 8,
Murska Sobota, davčna št. 52457044.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100516.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 2. 2007 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 13. 11. 2006 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 11. 2006
St 57/2006
Os-32516/06
1. Z dnem 13. 11. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Kurbus Mirko s.p.
– Ključavničarstvo Stavešinci 11, 9245
Spodnji Ivanjci, davčna št. 86886100.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100576.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 2. 2007 ob 13.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 13. 11. 2006 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 11. 2006
St 33/2006
Os-32517/06
1. Z dnem 13. 11. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Sapač Helena s.p.
Gostilna Lovski dom Cankova, Cankova
58/a, davčna številka 21662517.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
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3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100336.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 2. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 13. 11. 2006 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 11. 2006
St 38/2002
Os-32638/06
To sodišče je s sklepom St 38/2002 dne
14. 11. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Rampek d.o.o. – v stečaju,
Šmartinska 152, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2006
St 30/2006
Os-32651/06
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Gradis
Jesenice G3, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Cesta Franceta Prešerna 5, Jesenice, bo
dne 15. 12. 2006 ob 9. uri v sobi št. 113/I
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča, soba št. 6/pritličje med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 11. 2006
St 114/2005
Os-32773/06
To sodišče je s sklepom St 114/2005
dne 13. 11. 2006 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom G.A.A.P. gradbeništvo d.o.o.,
Pipanova pot 30, Ljubljana, matična številka 5841330, številka dejavnosti 45.210,
davčna številka 42971756.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
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transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99). Upnikom, ki so svoje terjatve pravočasno prijavili že v postopku prisilne poravnave, ni potrebno ponovno prijavljati istih terjatev še v stečajni postopek.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 3. 2007 ob 13.20 v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2006
St 110/2006
Os-32774/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 110/2006 z dne 15. 11. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Integra, podjetje za avtomobilsko dejav
nost, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o., Mari
bor, Ptujska cesta 176.
Matična številka dolžnika je 5587085, šifra njegove dejavnosti pa 50102.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi,
prijavijo svoje terjatve (na naslov Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14). K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točka (38.000 SIT). Vplačati jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Dušan Marin, univ. dipl. ekonomist,
stan. Stantetova 4, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
2. Summit leasing Slovenija d.o.o., Ljubljana, Flajšmanova 3,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20,
4. NLB leasing Maribor d.o.o., Maribor,
Titova cesta 2 in
5. predstavnica sveta delavcev, Renata
Jaušovec, Maribor, Engelsova 52.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 15. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2006
St 91/2000
Os-32776/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Bistriške
mesnine d.d. – v stečaju, Zadružna 4,
Slovenska Bistrica, ki bo dne 14. 12. 2006
ob 12. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča, št. 227, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2006

Stran

9225

St 21/2006
Os-32777/06
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Dekop, d.o.o., kovinsko predelo
valna industrija, Ljubljanska cesta 16,
Novo mesto in njegovimi upniki, vabi poravnalni senat upnike na narok za prisilno
poravnavo, ki bo dne 27. 3. 2007 ob 9. uri v
sobi 117 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča, soba št. 15 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 11. 2006
PPN 174/2006
Os-32851/06
To sodišče je s sklepom z dne 19. 10.
2006 pod opr. št. PPN 174/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom BEBE COM d.o.o., Šmartinska
152, Ljubljana, matična številka 1821270,
davčna številka 80004610, vl. številka
13799500.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(19. 10. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Uroš Ilič iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
– Tedenski Žurnal d.o.o., Dimičeva 9,
Ljubljana,
– Media Publikum d.o.o., Zasavska 54a,
Ljubljana Črnuče,
– Burda d.o.o., Vošnjakova 3, Ljubljana,
– Darijo Jurkovič, Adamičeva 3c, Grosuplje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 19. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2006
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St 169/2006
Os-32852/06
To sodišče je s sklepom St 169/2006 dne
16. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zidarstvo Zidko Dariš Drago
s.p., Grbinska c. 27, Litija, matična številka
5528299, številka dejavnosti 45.210, davčna številka 38165317.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Nanut iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 2. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. I/1. nadstropje, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2006
St 198/2006
Os-32854/06
To sodišče je s sklepom St 198/2006 dne
17. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elektroinstalacije Igor Hren
s.p., Češnjica 10a, Češnjica, Ljubljana
Dobrunje, matična številka 5206884, davčna številka 65804694.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Nanut iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 2. 2007 ob 13.10 v razpravni
dvorani št. IV/1. nadstropje, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2006
PPN 126/2006
Os-33016/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Select Technology d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana, za dne 18. 12.
2006 ob 14. uri, v razpravni dvorani št.
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IV/1. nadstropje, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2006
St 152/2005
Os-33017/06
To sodišče je s sklepom St 152/2005 dne
13. 11. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Poslovno združenje prehrane
Slovenije GIZ – v stečaju, Slovenska c.
54, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2006
St 186/2006
Os-33018/06
To sodišče je s sklepom St 186/2006 dne
10. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Orodjarstvo in montaža eno
stavnih kovinskih konstrukcij na objek
tih pri naročnikih Branko Setnikar s.p.,
Cesta na Bokalce 32, Ljubljana, matična
številka 5464932, šifra dejavnosti 28.622,
davčna številka 23697806, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz Poslovnega registra pri
AJPES.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2006
St 108/2006
Os-33019/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 108/2006 z dne 16. 11. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
EVACO, inženiring, trgovina, storitve
d.o.o., Maribor, Vodovodna ulica 28.
Matična številka dolžnika je 5681421, šifra njegove dejavnosti pa 74.204.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi,
prijavijo svoje terjatve (na naslov: Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14). K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT). Vplačati jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Gorazd Zemljarič, dipl. ekonomist,
zaposlen v FISK d.o.o., Maribor, Gosposvetska ul. 84.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Klima Celje d.d., Celje, Delavska ulica 5,
2. Mavi Maribor d.o.o., Maribor, Novakova ulica 8,
3. Merkur, Trgovina in storitve d.o.o., Naklo, Cesta na Okroglo 7,

4. Simbol d.o.o., Valjevo, Žikice Jovanovića Španca br. 1, Srbija,
5. Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4,
6. Zagožen, Proizvodno in trgovsko
podjetje za zunanji vodovod in kanalizacijo
d.o.o., Žalec, Cesta ob železnici 3 in
7. predstavnik sveta delavcev, Aleš Meršnik, Maribor, Dolarjeva ulica 3.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 16. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2006
St 187/2004
Os-33020/06
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 187/2004 z dne 16. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Flagstone, podjetje za gradbeništvo,
strojništvo, proizvodnjo, inženiring in
trgovino d.o.o., Ruprova ul. 5, 2204 Mi
klavž na Dravskem polju.
Matična številka: 5510325.
Davčna številka: 59756080.
Odslej firma glasi: Flagstone, podjetje za
gradbeništvo, strojništvo, proizvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o., Ruprova ul. 5, 2204
Miklavž na Dravskem polju, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
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 in dokumentirane z ustreznimi listinami ter kolkovane s
predpisano sodno takso (2% od prijavljene
terjatve) na račun tukajšnjega sodišča št.
01100-8450088006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 3. 2007 ob 11. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2006
St 88/2005
Os-33022/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom VEND Družbena prehrana, trgovina,
gostinstvo in turizem d.o.o., Tovarniška
c. 43, Ruše – v stečaju, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2006
St 92/2003
Os-33023/06
Stečajnega upravitelja Zemljarič Gorazda se razreši funkcije stečajnega upravitelja
v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika
Planinski dom in posredništvo – Anton
Jagodič s.p., Pod Urbanom 8/a, Kamni
ca, v stečaju, ki se je vodil pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. St 92/2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2006
St 37/2005
Os-33024/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Euromont – Notranja zaključna dela,
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Zoran Perdija s.p., Ljubljanska ul. 14/a,
2327 Rače, v stečaju, se v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2006
St 89/2006
Os-33025/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Perdija Sunčica s.p., Dekor plus
Rače, Bratov Turjakov 24, Rače, šifra
dejavnosti: 45.450, matična št.: 2100614,
davčna številka: SI63767066, se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2006
St 88/2006
Os-33026/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 88/2006 z dne 16. 11. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Saša transport specialni prevozi d.o.o.,
Maribor, Mladinska ulica 4.
Matična številka dolžnika je 1847651, šifra njegove dejavnosti pa 60.240.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi,
prijavijo svoje terjatve (na naslov: Okrožno
sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica
14). K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT). Vplačati jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Dragica Razboršek, zaposlena pri
Finea Holding d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 10.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Naftna družba Horizont d.o.o., Maribor, Vodovodna ulica 30,
2. Hoyer Mednarodna špedicija d.o.o.,
Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20,
4. Diners Club SLO d.o.o., Ljubljana, Dunajska 129,
5. delavski zaupnik Dejan Begič, Kajuhova 25, Slovenska Bistrica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 16. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2006
St 45/2006
Os-33028/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Oblačila ČIB – 2000,
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Proizvodnja tekstilnih izdelkov, d.o.o., In
dustrijska cona 2, Bovec, sklenilo:
Stečajni postopek zoper prodano pravno osebo Oblačila ČIB – 2000, Proizvodnja tekstilnih izdelkov, d.o.o., Industrijska
cona 2, Bovec, davčna številka 83459774,
matična številka 5939437000, vložna številka 10358800, šifra dejavnosti 18.210 (Pro.
delovnih oblačil) se ustavi, nadaljuje pa se
zoper stečajno maso.
Prodana pravna oseba Oblačila ČIB
– 2000, Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Industrijska cona 2, Bovec, se izroči kupcu Tekos, Proizvodno in prodajno
podjetje, d.o.o., Metlika, Hrast pri Jugorju
26, Suhor.
Po pravnomočnosti tega sklepa se po
uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega registra
tega sodišča vsi vpisi v zvezi s stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše kot ustanovitelj
prodane pravne osebe.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 2006
St 19/2006
Os-33029/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2006 z dne 17. 11. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Merx
Traberg Turizem in gostinstvo d.o.o., Ko
roška cesta 47, Dravograd.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Koroška trgovina d.d., Partizanska cesta 2, Radlje ob Dravi,
2. Koroški holding d.o.o., Pod gradom 4,
Slovenj Gradec,
3. Emona Obala Koper d.d., Pristaniška
ulica 123, Koper,
4. Zavarovalnica Triglav d.d., Pohorska
12, Slovenj Gradec,
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance – Davčni urad Maribor, Titova 10,
Maribor.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj
Gradca, Gubčeva 1.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki so nastale do dneva nabitja oklica
o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po
objavi tega oklica ter jo morajo kolkovati z
2% sodno takso od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT (100 točk)
in največ 38.000 SIT (2.000 točk). Prijava
mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno
podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o
obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
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s proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma
deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji
terjatve v delnice oziroma deleže, vendar
najkasneje do začetka naroka za prisilno
poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 11. 2006

Izvršbe
In 05/00044
Os-27763/06
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 05/00044, ki ga je dne 10. 3. 2005 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova ulica 15, Domžale, je bila nepremičnina, to je stanovanje št. 39 v izmeri 59,14 m2, na naslovu Ljubljanska c. 90,
Domžale, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
je last dolžnika Ivana Strnada, Ljubljanska
c. 90, Domžale, zarubljena v korist upnika
Splošne gradnje DTK d.o.o., sedaj Obstoj
d.o.o., Ljubljanska c. 80, Domžale, zaradi
izterjave 164.123 SIT.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 8. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 4348/2006
Os-30248/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 31. 8. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Zvonar Jožeta,
Rimska cesta 4 A, Laško, ki ga zastopa
odvetnik Roman Mavri iz Laškega, uvedlo
postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 10. 1993, za stanovanje št. 14,
v IV. nadstropju stanovanjske hiše Rimska
cesta 4 A, Laško, vpisanem pri podvložku
št. 562/27 k.o. Laško, sklenjene med TIM
Tovarno izolacijskega materiala p.o. Laško,
kot prodajalko in Zvonar Jožetom iz Laškega, kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Zvonar Jožeta, Rimska cesta 4 A,
Laško.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
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se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 9. 2006
Dn 4603/2005
Os-31504/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 26. 5. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Jurona d.o.o.,
Škvarčeva 10, Celje, ki jo zastopa Otium
d.o.o. Ljubljana, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1991, ki
sta jo sklenili Občina Celje, kot prodajalka in
Mojca Plemenitaš, kot kupovaka, in sicer za
stanovanje št. 7 v drugem nadstropju v Celju, Škvarčeva 10, v izmeri 75,76 m2, na parceli št. 1776/22, k.o. Medlog, vpisanem pri
podvložku št. 1434/7, nepremičnina 6.E.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena oziroma uničena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Jurona d.o.o., mat. št. 5619319,
Škvarčeva ulica 10, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 10. 2006
Dn 2113/2006
Os-16261/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka
Majde Samotorčan, Škofije 120 A, Škofije,
zaradi izbrisa starih hipotek in prepovedi
odsvojitve in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odsvojitve do poplačila terjatve, vpisane na podlagi posojilne pogodbe
z dne 19. 10. 1983 za denarno (posojilno)
terjatev v znesku 600.000 DIN z 8% obrestmi in p.p., pri parc. št. 386/2 in 386/4, vl. št.
386, k.o. Škofije, solastniškem deležu do
1/7 Semolič Nataše, Sp. Škofije 120 A.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 5. 2006
Dn 3797/2006
Os-27528/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka 1.
Marije Štefančič in 2. Marjana Štefančiča,
oba Ulica generala Levičnika 24 C, Koper,
zaradi izbrisa starih hipotek in prepovedi
odsvojitve in obremenitve, dne 9. 8. 2006
odločilo:
uvede se postopek za izbris prepovedi
odsvojitve do plačila terjatve ter stare hipoteke, vpisane na podlagi posojilne pogodbe
z dne 8. 9. 1982, za denarno (posojilno)
terjatev v znesku 115,000.000 DIN, s 7%

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

obrestmi in p.p., vpisani pod Dn 1212/82,
pri parc. št. 103/2.S, vl. št. 1, k.o. Pomjan,
last Štefančič Marije in Štefančič Marjana,
oba ulica Generala Levičnika 24 C, Koper,
vsakega do deleža 1/2.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2006
Dn 1961/06
Os-31607/06
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici Lilijani Rebernik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Ribič Leopolda
in Holer Lidije, oba stanujoča Sp. Gasteraj
32, Jurovski dol, ki ju zastopa notar Miloš
Lešnik iz Lenarta, za vknjižbo lastninske
pravice na parc. št. 69/2, pripisane pri vl. št.
159, k.o. Sp. Gasteraj, izdalo sklep o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 5. 5. 1971 o prodaji
parc. št. 69/2, pripisane pri vl. št. 159, k.o.
Sp. Gasteraj, sklenjene med Švarc Miroslavom in Švarc Marijo, kot prodajalcema ter
Ribič Leopoldom in Ribič Marijo, kot kupcema in s katero sta prodajalca dovolila vpis
lastninske pravice na kompleksu zemljišč
okoli navedenih parcel, prav tako tudi na
navedene parcele.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 6. 11. 2006
Dn 18966/2001
Os-28122/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tarcisie Galbiati Komljanec, Teslova ulica
29, Ljubljana, ki jo zastopa Irena Kočevar, odvetnica v Ljubljani, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice do 2/6 na nepremičnini – parc. št. 143/57 – dvorišče v izmeri
314 m2, parc. št. 234 – travnik v izmeri
87 m2 in parc. št. 306.S – stanovanjska
stavba 97 m2, dvorišče 79 m2, vpisane v
vložku št. 457, k.o. Gradišče II, dne 22. 2.
2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 10. 12. 1977, sklenjene med
darovalkama Adelo Preinfalk, roj. 12. 3.
1916, Streliška 3, Ljubljana in Nado Gostiša, roj. 5. 12. 1908, Teslova 29, Ljubljana
ter obdarjencem Iztokom Preinfalkom, Teslova 29, Ljubljana, za nepremičnino: parc.
št. 306 – stavbišče 97 m2 in dvorišče 79 m2,
parc št. 143/57 – vrt 314 m2 ter parc. št.
234 – travnik 87 m2, vpisane v vložku št.
457, k.o. Gradišče II, za delež do 2/6 (pri
vsaki darovalki lastni eni šestini).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2006
Dn 1721/2006
Os-30676/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirice Zver, Engelsova ul. 42, Maribor, ki jo zastopa notar Friderik Bukovič iz Maribora, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
13, vpisanem v z.k. podvložek št. 3288/13,
k.o. Pobrežje, dne 13. 9. 2006, pod opr. št.
Dn 1721/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 260/92 z dne 11. 12. 1992 ter njenih aneksov z dne 17. 1. 1995 in z dne 15. 3. 1995,
o prodaji trisobnega stanovanja št. 13, v III.
nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Majeričeva ul. 3, parc. št. 1058/3, k.o.
Pobrežje, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med Dravskimi elektrarnami Maribor p.o. Maribor, Vetrinjska ul.
2, kot prodajalcem in Boženo Kolar, Majeričeva ul. 3, Maribor, kot kupovalko s katero
je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice
na ime kupovalke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2006
Dn 2972/2005
Os-30678/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska 128 a,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 18, vpisanem v z.k. podvložek št. 2123/18, k.o. Tabor, dne 20. 9. 2006,
pod opr. št. Dn 2972/2005, izdalo sklep o začetku potopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o odstopu terjatve in o poravnavi dolga z dne 22. 9. 1993 ter aneksa
k tej pogodbi z dne 15. 10. 1993, sklenjene
med Ljudsko banko d.d. Celje, Prešernova
27, Celje, kot prevzemnikom, Timo Holding
d.d. Maribor, Svetozarevska 10, Maribor,
kot odstopnikom in SGP Stavbar, Podjetje
Visoke gradnje d.o.o., Maribor, Industrijska
13, Maribor, kot dolžnikom, s katero je dolžnik prepusti prevzemniku v last in posest
stanovanja, ki se nahajajo v Mariboru in
so navedena v točki 3 pogodbe, med njimi tudi stanovanje št. 18, v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka na Kettejevi ul. 17,
Maribor, parc. št. D1264, D1266, D1260/1
in D1268/1 in na njih dovolil vpis lastninske
pravice na ime prevzemnika.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 2351/2006
Os-31608/06
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Turističnega podjetja Portorož d.d., Cesta
solinarjev 6, Portorož, zoper nasprotnega
udeleženca Primorje d.d. Ajdovščina, kot
pravni naslednik GIP Stavbenik d.d., zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, dne 18. 10.
2006 sklenilo:
pri nepremičnini vpisani v podvl. št.
4255/1, k.o. Portorož, z oznako 1.E v naravi
poslovni prostor v pritličju v izmeri 87,80 m2,
v načrtu označen z Lokal A1-E1 in rdečo
barvo, v svojo korist, se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe, sklenjene dne 2. 4. 1993,
med GIP Stavbenik Koper d.d. in Turističnim podjetjem Casino Portorož, ki se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote, in sicer na
podlagi menjalne pogodbe, sklenjene dne
2. 4. 1993, med GIP Stavbenik Koper d.d.
in Turističnim podjetjem Casino Portorož,
katere izvirnik je izgubljen.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 10. 2006
Dn 2121/2006
Os-31609/06
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik-Zabukovec, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Planinc Radovana, Župančičeva ulica
30, Piran, zoper nasprotnega udeleženca
Primorje d.d. Ajdovščina, kot pravnega naslednika GIP Stavbenik d.d., zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 17. 10. 2006
sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
3462/2, k.o. Portorož, z oznako 2.E, v naravi garažna v kleti, v načrtu označena z G1,
Portorož, v izmeri 10,01 m2, v svojo korist
do celote, se začne postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže št. 1, v stanovanjskem bloku Lucija, Ukmarjeva 16, sklenjene
med Trento Antoniom, Fazan št. 11, Lucija,
kot prodajalcem in Pavšič Antonom, Ukmarjeva št. 16, Lucija, kot kupcem, prijavljene
za odmero davka pri Upravi za družbene
prihodke Občine Piran dne 29. 3. 1989, pri
čemer je bil davek plačan dne 7. 4. 1989, ki
se je izgubila.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Radovana Planinca
do celote, in sicer na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. IV/03-1751-PA/TH, sklenjene
dne 26. 3. 1969, med SGP Stavbenikom
Koper, kot prodajalcem in Trento Antonom,
kot kupcem, kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže št. 1, v stanovanjskem bloku
Lucija, Ukmarjeva 16, sklenjene med Trento
Antoniom, Fazan št. 11, Lucija, kot prodajalcem in Pavšič Antonom, Ukmarjeva št. 16,
Lucija, kot kupcem, prijavljene za odmero
davka pri Upravi za družbene prihodke Občine Piran dne 29. 3. 1989, pri čemer je bil
davek plačan dne 7. 4. 1989, katere overjen

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

izvirnik je izgubljen, kupoprodajne pogodbe
sklenjene dne 8. 2. 1991, med Pavšič Antonom, kot prodajalcem in Perger Ivanom,
kot kupcem, overjene dne 8. 2. 1991, pod
OV št. 174/91, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 1. 2005, med Perger Ivanom,
kot prodajalcem in Planinc Radovanom, kot
kupcem in pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim, sklenjene
dne 25. 5. 2006, med Primorjem d.d. Ajdovščina in Planinc Radovanom, overjene dne
1. 6. 2006, pod št. OV 853/06.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave tega oklica, z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 10. 2006
Dn 297/2006
Os-28938/06
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Franca Rutarja, Tolmin, Kosovelova ulica
1A, ki ga zastopa odvetnik Kokošin Fon
Ivan, Trg maršala Tita 7, Tolmin, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe med Samoupravno interesno skupnostjo Občine
Tolmin, kot prodajalcem in podjetjem Alpkomerc Tolmin, kot kupcem, za stanovanje št.
8, v 4. in 1. etaži, v stavbi na parc. št. 726/1,
k.o. Tolmin, na naslovu Kosovelova ulica 1A,
Tolmin, v skupni izmeri 97,17 m2, z identifikacijsko številko 2248-578-8.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Rutar Franca, roj. 2. 7. 1917, Kosovelova 1A, Tolmin.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica,
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 10. 2006
Dn 1637/2005
Os-28939/06
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Branka Korena, Kobarid, Volaričeva ulica
17, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Tolmin, kot
prodajalcem in Tovarno igel TIK Kobarid,
kot kupcem z dne 16. 7. 1981, za stanovanje št. 4 v 3, 2 etaži, v stanovanjski stavbi
na naslovu Volaričeva ulica 17, Kobarid, na
parc. št. 210, k.o. Kobarid, z identifikacijsko
številko 2223-214-4.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Koren Branka, roj. 16. 9. 1956, Volaričeva ulica 17, Kobarid.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica,
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 10. 2006
Dn 2296/2002
Os-29069/06
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Marije Kenda, Ponikve 2, Slap ob Idrijci,
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oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe med SGP Posočje, Tolmin, kot prodajalcem in Josip Kraš Zagreb, TOK Tolmin, kot kupcem, za stanovanje št. 11, v 2.
nadstropju v izmeri 56,68 m2, z identifikacijsko številko 2248-196-17 in kleti v 1. etaži
v izmeri 3,60 m2, z identifikacijsko številko
2248-196-18, v stanovanjski stavbi na parc.
št. 112, k.o. Tolmin, na naslovu Ulica prekomorskih brigad 10, Tolmin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Kenda Marije, roj. 29. 8. 1956, Ponikve 2, Slap ob idrijci.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica,
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 10. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 13/2006
Os-31879/06
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod opr. št. P 13/2006 tožnice Golčman
Natalije, Šmiklavž pri Škofji vasi 13/a, Ljubečna, zoper toženo stranko Farkaš Davorja, 184 Carlise Avenue, Blackett N.S.W. Avstralija, v skladu z 82. členom ZPP sklenilo:
toženi stranki Davorju Farkašu, 184 Carlise Avenue Blackett N.S.W. Avstralija, se za
začasno zastopnico postavi Sašo Brilej, univerzitetno diplomirano pravnico, stanujočo
Ob Koprivnici 37, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler Center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2006
II P 125/2006
Os-17915/06
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni
zadevi tožeče stranke ml. Marka Rozmana,
ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Rosana Rozman, oba Deteljica 7, Tržič, njo pa
poobl. odv. Renata Godnjov Špik iz Tržiča,
zoper toženo stranko Stojana Stojanoviča,
zadnji znani naslov Deteljica 2, Tržič, zaradi ugotovitve očetovstva in plačevanja
preživnine, po 5. točki drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
(v nadaljevanju ZPP), Stojanu Stojanoviču, zadnji znani naslov Deteljica 2, Tržič,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Janeza Kikla, stanujočega Cankarjeva
cesta 1, Tržič.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 2006
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I P 11/2006
Os-32477/06
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Ane Časni, Godešič
119, Škofja Loka, ki jo zastopa odvetnica Marija Mihovilovič iz Škofje Loke, proti toženi stranki Zvonku Časniju, Godešič
119, Škofja Loka, zaradi vrnitve darila in
ugotovitve lastninske pravice, postavilo tožencu začasno zastopnico, odvetnico Jelko
Sajovic. Začasna zastopnica bo zastopala
toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 8. 2006
P 1806/2002
Os-28110/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke: 1. Jeanine Poberaj,
2. Janez Poberaj, oba Šentvid pri Stični 195,
1296 Šentvid pri Stični, zoper toženo stranko: 1. Marof – nepremičnine Kozole Alojz
s.p., sedaj naslov Gortanova ulica 10, 6330
Piran, 2. SAF poslovno svetovanje d.o.o.,
Jurčkova cesta 203, 1000 Ljubljana, sedaj
Feliks Karlo, ZDA, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve listine ter plačila
1,043.723 SIT s pp, v zvezi z nasprotno tožbo zaradi plačila razlike kupnine, na podlagi
5. točke drugega odstavka, v zvezi s prvim
odstavkom 82. člena ZPP, Karlu Feliksu kot
edinemu družbeniku in ustanovitelju SAF,
poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, postavilo začasnega zastopnika, Alojza Kozoleta, Gortanova ulica 10, Piran.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
Feliks Karla, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2006
P 2695/2006
Os-30686/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Toshkove Savove
Valentine, Rasadnik Jonovica 14a, Sofija,
pošto vročati na naslov Polhov Gradec 1,
Polhov Gradec, ki jo zastopa Danica Ferlin
Samsa, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi
stranki Branku Žibertu, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 23. 10.
2006 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki
Branku Žibertu se imenuje odvetnico Matejo
Maček, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2006

Oklici dedičem
IV D 193/2005
Os-28210/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Milanu Sokolu, roj. 14. 4. 1925, umrlem 20. 2. 2004, nazadnje stanujočem Gregorčičeva ulica 11/a,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Glede na to,
da se ne ve, ali je kaj dedičev po zapustniku, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
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pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2006

Oklici pogrešanih
N 23/2006
Os-31593/06
Franc Valenčič, roj. 8. 7. 1882 očetu Gregorju in materi Elizabeti, nazadnje stanujoč v Ilirski Bistrici, Jurčičeva 7, prej Trnovo
257/82, je v letu 1915 odšel kot avstro-ogrski vojak v I. svetovno vojno na bojišče in od
takrat dalje o njem ni več nobenega glasu,
vendar o njegovi smrti ni listinskega dokaza.
Poziva se vse, ki kaj vedo povedati o
njegovem življenju ali smrti, da v roku 3
mesecev od objave tega oklica, to sporočijo
sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan, Zabiče 30/b,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagateljica postopka je Marija Ponikvar iz Ljubljane, Povšetova 98/c.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 11. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1584/2006
Rg-29331/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba TIVA – Trgovina in gostinstvo
d.o.o. Podgrad, Podgrad 22a, 6244 Pod
grad, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4463/00, preneha po skrajšanem
postopku, po sklepu družbenikov z dne
21. 9. 2006.
Družbenika Marjan Dekleva in Zvezdana
Dekleva, oba iz Podgrada, Podgrad 22a,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 2006
Srg 1680/2006
Rg-31135/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba Tomi Turistek, turizem, gostin
stvo, d.o.o., Hrpelje, Industrijska ulica 3,
6240 Kozina, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/6882/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu edinega družbenika z dne 4. 10. 2006.
Družbenik Pejovič Edvin iz Pobegov, Izvidniška cesta 27, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima
zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 10. 2006
Srg 1716/2006
Rg-31136/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Obnova – Gradbeništvo d.o.o.,
Teslova 1, 6330 Piran, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2701/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 10. 2006.
Družbeniki Ignjatović Jelenka, Ignjatović
Marjan in Ignjatović Premil, vsi stanujoči v
Piranu, Teslova 1, izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima
zaposlenih delavcev in da prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celoto premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 10. 2006
Srg 15037/2005
Rg-3285/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Paper Pro,
finančni inženiring in trgovina, d.o.o., Ane
Ziherlove 6, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Paper Pro, finančni inženiring
in trgovina, Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku z dne
23. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Timtrade, inženiring in trgovina d.o.o., Obirska ulica 4, Ljubljana, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2006
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Srg 14366/2005
Rg-4539/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lura Holding,
trgovska družba d.o.o., Trzin, Dobrave 3, ki
jo zastopa Mitja Vidmar, odvetnik iz Ljubljane, objavlja sklep:
Lura Holding, trgovska družba d.o.o.,
Trzin, Dobrave 3, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 11.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Lura, prehrambena industrija d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara
271, Hrvaška, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2006
Srg 10711/2006
Rg-29863/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Mega
Exim Šport trgovina in proizvodnja d.o.o.,
Špruha 33, Trzin, ki jo zastopa odvetnik
Antona Pregelj iz Ljubljane, Beethovnova
5, objavlja sklep:
družba Mega Exim Šport trgovina in
proizvodnja d.o.o., Špruha 33, Trzin, reg.
št. vl. 1/32356/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 15. 9.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Pečan Mojca, Zvezdarska
ulica 4, Ljubljana in Sopotnik Janja, Liminjan
28, Lucija, Portorož, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2006
Srg 11401/2006
Rg-30084/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Megafin družba
za investiranje in nepremičnine, d.d., Dunajska 9, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Megafin družba za investiranje
in nepremičnine, d.d., Dunajska 9, Lju
bljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Edini delničar je Aluber SA, 180, rue des
Aubepines, L-1145 Luxembourg, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2006
Srg 10496/2006
Rg-30086/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe KG 2000
trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Gora
pri Komendi 17C, Komenda, ki jo zastopa
notar Novak Janez, Maistrova ulica 2, 1240
Kamnik, objavlja sklep:
družba KG 2000 trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o. Gora pri Komendi, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Erazem Metka in Gaberc
Martin, oba Gora pri Komendi 17, Komenda,
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 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 18. 10. 2006
Srg 11368/2006
Rg-30674/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Žoga Ilišković,
gostinstvo in storitve, k.d., Ljubljanska cesta
2, Ivančna Gorica, objavlja sklep:
družba Žoga Ilišković, gostinstvo in
storitve, k.d., Ljubljanska cesta 2, Ivanč
na Gorica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta: Hočevar Alojzij, Potok
pri Muljavi 1A, Ivančna Gorica in Ilišković
Zoran, Stična 81, Ivančna Gorica, 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 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 20. 10. 2006
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Srg 11445/2006
Rg-31507/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Železnik proizvodnja in trgovina, d.o.o., Antona Skoka 6, Domžale, ki jo zastopa notar
Jože Rožman iz Domžal, Kolodvorska 9a,
objavlja sklep:
družba Železnik proizvodnja in trgo
vina, d.o.o., Antona Skoka 6, Domžale,
reg. št. vl. 1/11695/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
5. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Železnik Maja, Antona
Skoka, Domžale, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 27. 10. 2006
Srg 10578/2006
Rg-31884/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Galjot Trgovsko
podjetje na debelo in drobno d.o.o., Zagorica 8a, Stahovica, ki jo zastopa notar Novak
Janez, Maistrova ulica 2, Kamnik, objavlja
sklep:
družba Galjot Trgovsko podjetje na de
belo in drobno d.o.o., Zagorica 8a, Staho
vica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta: Galjot Franc in Galjot
Olga, oba Zagorica nad Kamnikom 8a, Stahovica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2006
Srg 11617/2006
Rg-31886/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe IT inženiring d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba IT inženiring d.o.o., Celovška
cesta 206, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnik je Adriatic Invest LLC, Suite
606, 1220 N. Market Street, City of Wilmington New Castle, Delaware, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2006
Srg 11915/2006
Rg-32280/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Verita Šmid & Co
finančno-računovodske storitve d.n.o. Ljubljana, Polje Cesta VI/26, objavlja sklep:
Verita Šmid & Co finančno-računovod
ske storitve d.n.o. Ljubljana, Polje Cesta
VI/26, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šmid Nataša, Medvode, Golo Brdo 85 in Guzelj Peter, Gorenja
vas, Hotavlje 81, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2006
Srg 11976/2006
Rg-32281/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rosa in drugi
nepremičnine, storitve in trgovina, d.n.o.,
Vrhnika, Turnovše 40, objavlja sklep:
Rosa in drugi nepremičnine, storitve
in trgovina, d.n.o., Vrhnika, Turnovše 40,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rosa Štefan in Simona,
oba Vrhnika, Turnovše 40, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Srg 11813/2006
Rg-32283/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe MA & JA družba
za poslovno finančne storitve, transport in
trgovino d.o.o. Ljubljana, Proletarska 4, ki
jo zastopa odvetnica Marta Petrovčič, objavlja sklep:
MA & JA družba za poslovno finančne
storitve, transport in trgovino d.o.o. Lju
bljana, Proletarska 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Svetek Marjan, Ljubljana,
Polje cesta VI/24, 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 9. 11. 2006
Srg 12439/2006
Rg-32744/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe CIM
consulting, inženiring in marketing d.o.o.,
Ljubljana, Prekmurska ulica 6, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba CIM consulting, inženiring in
marketing, d.o.o. Ljubljana, Prekmurska
ulica 6, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Hrovat Mirko Matjaž, Ljubljana, Herbersteinova ulica 14 in Novak
Marjana, Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 20,
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 dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2006
Srg 12400/2006
Rg-32857/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Nominala,
podjetje za davčno svetovanje in knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana, Prekmurska 6, objavlja sklep:
družba Nominala podjetje za davč
no svetovanje in knjigovodstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Prekmurska 6, reg. št. vl.

1/22340/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 10.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Kemperl Ivana Vanja,
Vodnikova cesta 8, Ljubljana in Kemperl
Katarina, Log pri B., Pot na Ferjanko 16,
Brezovica pri Ljubljani, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 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 13. 11. 2006
Srg 2117/2006
Rg-31882/06
Družba Mechatronica inženiring me
hanike, elektronike in avtomatike d.o.o.,
Pesnica pri Mariboru 20/a, Pesnica pri
Mariboru, reg. št. vl. 1/9399-00, katere
družbenika sta Jezernik Sašo in Jezernik
Karel, oba Pirnatova ulica 37, Maribor, po
sklepu družbenikov družbe z dne 1. 9. 2006,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Jezernik
Sašo in Jezernik Karel.
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 7. 11. 2006
Srg 348/2006
Rg-29589/06
Družba Valor posredniško-trgovsko,
proizvodno-storitveno podjetje d.o.o.,
Šmartno 177/b, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, reg. št. vl. 1/6177-00, katere družbenica je Danica Štruc, po sklepu družbenice z dne 27. 9. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Danica
Štruc, Šmartno 177/b, Šmartno pri Slovenj
Gradcu.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
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 12. 10. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Haluga d.o.o., Šuceva 27, Kranj,
štampiljko z napisom HALUGA d.o.o., št.
2. gnn-242583
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Priglasitvene liste preklicujejo
Stojanovski Aco, Črniče 92, Črniče, obrtno
dovoljenje, št. 050225/1688/01-11/199,
izdano dne 15. 9. 1999. gnq-242780

Potne listine preklicujejo
Abram Marija, Selce 034, Pivka, potni
list, št. P00793718, izdala UE MZZ.
gnn-242883
Arvaj Luka, Zoisova ulica 046, Kranj,
potni list, št. P00408885, izdala UE Kranj.
gnm-243184
Babić Kaja, Betnavska cesta 030,
Maribor, potni list, št. P00584046, izdala UE
Maribor. gnj-242762
Bašić Melita, Potokarjeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P00335500, izdala
UE Ljubljana. gnq-242880
Beltram Polona, Pavšičevo naselje 019,
Nova Gorica, potni list, št. P00571380,
izdala UE Nova Gorica. gns-243178
Birsa Valter, Vrtojbenska cesta 007A,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P01182671,
izdala UE Nova Gorica. gni-243188
Bradarić Katalina, Tomšičeva cesta 013,
Velenje, potni list, št. P01206597, izdala UE
Celje. gnt-243177
Brezovar Srečko, Jurčičeva ulica 039,
Žužemberk, potni list, št. P00369049, izdala
UE Novo mesto. gne-242767
Buzadžija Tatjana, Preglov trg 004,
Ljubljana, potni list, št. P00225078, izdala
UE Ljubljana. gnt-242877
Cilenšek Tomaž, Cankarjeva ulica 029,
Radovljica, potni list, št. P00714914, izdala
UE Radovljica. gnc-243069
Ćehić Ibrahim, Ljubljanska cesta 030,
Postojna, potni list, št. P01111382, izdala
UE Postojna. gnz-242871
Dedič Erna, Sončna ulica 16, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000197529. gnw-243049
Dedić Erna, Sončna ulica 016, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00637747, izdala
UE Koper. gng-242765
Delič Aleksander, Glavni trg 001,
Mengeš, potni list, št. P01021493, izdala
UE Domžale. gno-243182
Elmazović
Srečko,
Bizoviška
43/d, Ljubljana, potni list, št. P00166961.
gni-242888
Erhart Vesna, Breznikova cesta 029,
Domžale, potni list, št. P00980864, izdala
UE Domžale. gnf-243066
Fečur Janez, Dobravica 034, Ig, potni
list, št. P00106076, izdala UE Ljubljana.
gnp-242881
Gazibara Mirnes, Koritenska cesta 009,
Bled, potni list, št. P00688387, izdala UE
Radovljica. gnd-242768
Glišič Dušan, Ulica bratov Rupar 005,
Jesenice, potni list, št. P00129256, izdala
UE Kranj. gnb-242770
Golob Jože, Ziherlova ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00251403, izdala
UE Ljubljana. gne-243192
Hafner Andreja, Virmaše 108, Škofja
Loka, potni list, št. P00872364, izdala UE
Škofja Loka. gnu-243176
Humar Robert, Glinškova ploščad 018,
Ljubljana, potni list, št. P00768152, izdala
UE Ljubljana. gnb-243070
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Jenko Manica, Virmaše 069, Škofja
Loka, potni list, št. P00775213, izdala UE
Škofja Loka. gnd-243193
Jerala Marjana, Bizoviška 43/d, Ljubljana,
potni list, št. P00942566. gnh-242889
Kalšek Miran, Tugomerjeva ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P00610463, izdala
UE Ljubljana. gns-242878
Knavs Vrhunec Polona, Stražarjeva ulica
014, Ljubljana, potni list, št. P00772813,
izdala UE Ljubljana. gnc-243194
Koženjić Remzo, Preglov trg 003,
Ljubljana, potni list, št. P00241336, izdala
UE Ljubljana. gnq-243180
Lovrenčič Andrej, Spodnja Voličina 116,
Voličina, potni list, št. P00042788, izdala UE
Lenart. gnu-242876
Luznar Dragica, Jakčeva ulica 034,
Ljubljana, potni list, št. P00690201, izdala
UE Ljubljana. gnr-242879
Martinec Matjaž, Titova cesta 042,
Maribor, potni list, št. P00795560, izdala UE
Maribor. gnf-242766
Milinović Marin, Hudourniška pot 008,
Izola – Isola d'Istria, potni list, št. P00170525,
izdala UE Izola. gnn-243183
Muršič Peter, Shakespearova ulica 010,
Maribor, potni list, št. P00250248, izdala UE
Maribor. gnh-243189
Nastran Suzana, Ljubljanska cesta 012E,
Trzin, potni list, št. P01014521, izdala UE
Domžale. gnh-242764
Ogrizek Rudolf, Trg Veli Jože 1, Umag,
Umag, potni list, št. P00772628, izdala UE
Piran. gns-242882
Omerbašić Enisa, Preglov trg 013,
Ljubljana, potni list, št. P00125128, izdala
UE Ljubljana. gny-243072
Oručević Elvir, Turnše 041, Dob, potni
list, št. P00519640, izdala UE Kamnik.
gng-243190
Oručević Tilen, Turnše 041, Dob, potni
list, št. P01139409, izdala UE Domžale.
gnj-243187
Ozimic Nina, Javornik 060, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00853716, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnz-242771
Perić Željko, Fazanska ulica 008, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00903508, izdala
UE Piran. gnl-243185
Pleško Avguštin, Na Brezno 038,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00575851,
izdala
UE
Ljubljana.
gny-242772
Pliberšek Dušan, Sestrže 066, Majšperk,
potni list, št. P00308177, izdala UE Ptuj.
gnk-243186
Podlesnik Danijel, Lehen na Pohorju
038, Podvelka, potni list, št. P00183460,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnc-242769
Pogorelc Beti, Funtkova ulica 044,
Ljubljana, potni list, št. P00122025, izdala
UE Ljubljana. gnj-242887
Pogorelc Eva, Funtkova ulica 044,
Ljubljana, potni list, št. P00484139, izdala
UE Ljubljana. gnk-242886
Praš Uroš, Volkmerjeva cesta 011, Ptuj,
potni list, št. P00621419, izdala UE Ptuj.
gnx-242873
Pušnik Mojca, Na Šancah 080, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00757672, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnv-242875
Rebek Emil, Postajališka pot 1A, Portorož
– Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI000191165. gnm-242634
Ristić Aleksandra, Turnše 041, Dob, potni
list, št. PB0008440, izdala UE Domžale.
gnb-243195
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Schönenberg
Andrejka,
HENNEF,
BERGHAGEN 020 53773, potni list, št.
P00626452, izdala UE MZZ. gnm-242884
Sekavčnik Branivoj, Ronkova ulica 042,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00405171,
izdala UE Slovenj Gradec. gnx-243073
Simić Mehmeti Melita, Kajuhova ulica
002, Piran – Pirano, potni list, št. P01023291,
izdala UE Celje. gny-242872
Sofić Sadika, Krpanova ulica 005, Izola
– Isola d'Istria, potni list, št. P00639183,
izdala UE Izola. gnf-243191
Stolnik Miroslav, Maistrova ulica 009,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01164848,
izdala UE Slovenj Gradec. gnd-243068
Straga Aleksandra, Endliherjeva ulica
015, Ljubljana, potni list, št. P00840057,
izdala UE Ljubljana. gnr-243179
Šantić Andrej, Cesta na Markovec
053, Koper – Capodistria, potni list, št.
P01126008, izdala UE Koper. gnl-242885
Šober Angela, Moškanjci 090, Gorišnica,
potni list, št. P00422374, izdala UE Ptuj.
gnw-242874
Tokalić Mario, Ulica Moša Pijade 006,
Črnomelj, potni list, št. P00226409, izdala
UE Črnomelj. gnk-242761
Vehovar Jelka, Gregorčičeva ulica 066,
Piran – Pirano, potni list, št. P00301297,
izdala UE Piran. gni-242763
Velkaverh Alja, Zgornje Škofije 003G,
Škofije, potni list, št. P00276678, izdala UE
Koper. gnv-243175
Vrabl David, Mezgovci ob Pesnici 026A,
Dornava, potni list, št. P01097872, izdala
UE Ptuj. gnp-243181
Vrhunec Aljoša, Stražarjeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P01092958, izdala
UE Ljubljana. gnx-243198
Vrhunec Enej, Stražarjeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P01092959, izdala
UE Ljubljana. gny-243197
Vrhunec Tit, Stražarjeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P01110371, izdala
UE Ljubljana. gnz-243196
Zavasnik Janko, Triglavska cesta 004,
Bohinjska Bistrica, potni list, št. P00009474,
izdala UE Ljubljana. gnz-243071
Zver Babi, Čehova ulica 003, Ljubljana
– Šmartno, potni list, št. P00839084, izdala
UE Ljubljana. gne-243067

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahčin Jožef, Vojsko 9, Vodice, osebno
izkaznico, št. 000110180. gnn-242758
Al Sharafy Ahmed Jahja, Selska cesta
15, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001467871.
gnd-243143
Ameršek Tadej, Rudarjevo 12, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001407010.
gnq-242755
Ancel Stjepan, Rozmanova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000651188.
gnh-243039
Avdija Robert, Ruška cesta 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001933293.
gni-243038
Ažman Franc, Gorenje 25, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000813097.
gny-242847
Balajec Katja, Vaneča 86, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001249679.
gnj-243012
Berk Marija, Vilharjeva ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000580866.
gng-243040
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Birsa Jaka, Ižanska cesta 60, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001948657.
gne-242992
Bizjak Dušan, Gradnikova cesta
107, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001644549. gni-242838
Bizjan Anita, Martina Krpana ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000234295.
gnd-242968
Bohar Marija, Gornji Petrovci 85, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001375523.
gny-243022
Bohinc Dušan, Goričane 62, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000488343.
gnu-242951
Borko Tanja, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000806856.
gni-242663
Božič Domen, Dolsko 112, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001726653.
gnw-242674
Božič Miha, Oslavijska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001076278.
gnv-242950
Božič Simon, Dolsko 112, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001726652.
gnx-242673
Bratuž Lucijana, Osek 49/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001773981.
gnm-243109
Brcar Damjan, Šentrupert 60, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
002000473.
gnx-242748
Bregar Jože, Znojile pri Krki 6, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000965047.
gnw-243024
Brgant Martin, Pohorska ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001596149.
gni-242938
Budja Frančiška, Cerkova ulica 7,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001124186.
gne-242742
Burger Ana, Kurirska pot 9, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
000168642.
gng-242690
Cegnar Olga, Breg ob Savi 69,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001207113.
gnn-242608
Cerar Uroš, Blejska Dobrava 99,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000898555.
gnc-242719
Crnoja Kristjan, Ulica Slavka Gruma
22, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000850637. gne-243117
Cvikl Darinka, Novi trg 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 001738443. gne-242942
Čadež Peter, Lajše 6, Gorenja vas,
osebno
izkaznico,
št.
001893440.
gns-242753
Čadež Urban, Na Logu 17, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001113037.
gnr-242754
Černe Bogomila, Na bregu 21, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000255387.
gnf-242791
Česen Nejc, Pševska cesta 29,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001095171.
gnp-242606
Čorokalo Goran, Prešernova cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001301413.
gny-242651
De Simone Marta, Jadranska cesta 59 a,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001518919. gnk-242586
Dečman Marija, Cankarjeva ulica 11,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000481835. gnf-243016
Dedič Suzana, Ruška cesta 49,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001318935.
gno-243032
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Dekleva Breda, Drapšinova ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 001288424.
gnf-242941
Doležal Maja, Bežigrad 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000860626.
gnd-242993
Dolhar Aleš, Raeče 39, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 001523991. gnq-242705
Dolinar Marija, Batuje 26, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001575153.
gnm-242734
Drnovšek Vida, Ravenska vas 32,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000872868. gny-243147
Družovec Jani, Sp. Verjane 5, Sv.trojica
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001313762. gnl-242860
Đurković Tea, Tavčarjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001064513.
gnt-242977
Egelič
Veronika,
Grampovčanova
ulica 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000643077. gnc-242669
Emeršič Aleš, Zgornji Duplek 101C,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001891776. gny-242722
Ferara Marin, Pod gabri 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 001995423. gnx-242623
Filipčič Franc, Vosek 32, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001218602. gnh-242714
Flegar Zdenko, Petanjci 67B, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001014893.
gnk-243011
Fliser Nejc, Svečane 12, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001727386.
gnh-242614
Franko Marko, Mostje 75, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001336786.
gne-242817
Frelih Karol, Blaževa ulica 3/b, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001048026.
gnp-243006
Furlan Sonja, Mladinska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000077587.
gnm-243034
Gajanovič Dalibor, Ulica svobode
20, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000412983. gnl-242635
Gala Timotej, Ulica Gradnikove brigade
9, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000357509. gny-242972
Gašperič Damijan, Ribiška ulica 10, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001853819.
gnq-243055
Glavina Ana, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000778414.
gnf-242666
Golavšek Marjan, Matke 34, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001114995.
gne-242642
Golja Marijan, Polževa ulica 41,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000621329. gno-242657
Golob Teodora, Rakovnik 93, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001077767.
gne-242867
Gomišček Kristjan, Lucija, Ukmarjeva
ulica 16, Portorož – Portorose, osebno
izkaznico, št. 000862210. gnl-242585
Gorenc Tatjana, Okrogarjeva kolonija
9, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001806517. gnb-243145
Gorenjak Borut, Ulica Staneta Severja 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001237169.
gnn-242733
Gračner Dejan, Zabukovica 117,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001537570.
gnu-243001

Gregorinčič Simon, Zgornji Kamenščak 6,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000769108.
gno-243007
Grošelj Janez, Krtina 21, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001314702.
gnn-242983
Gruden Milena, Prelogova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001515172.
gne-242592
Haložan Alan, Koroška cesta 105B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001578116.
gnw-242724
Hirsch Viljem, Vrhovci, cesta XII/11a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000458600.
gnh-242989
Hrastenšek Damjan, Vodule 10,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001496053.
gno-242632
Humer Jože, Šišenska cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918067.
gnt-242677
Hvala Frančiška, Jevnica 51, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000172707.
gnl-242760
Hvalec Boštjan, Vareja 7, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000263511. gnr-242629
Ivanič Branko, Gradišče 53, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000733041.
gni-243013
Jaklič Jure, Tesarska ulica 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001179362.
gne-242967
Jambrovič Maja, Sečovlje 21, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 001871033.
gny-242622
Jamnik Vinko, Vrečkova ulica 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001636508.
gnn-243058
Jemec Darjan, Groharjevo naselje
60, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001150112. gns-243003
Jeraj Davorin, Lipca 8, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001929041. gnm-242959
Jerman Jasna, Vlahovičeva ulica 12,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001637177. gno-242607
Jerončič Mišo, Borova vas 24, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000250409.
gnl-242735
Jevševar Milan, Dobriša vas 47,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000637639.
gnr-243004
Jontez Tina, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001776739.
gnv-242675
Jurak Gregor, Šalara 31 D, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001852063. gnf-243041
Jurša
Terezija,
Branoslavci
10,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000547164.
gnm-243009
Kamnikar Gregor, Celovška cesta 269,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001986328.
gnx-242648
Kardoš Boštjan, POlana 18/b, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000451050.
gnh-242639
Ketiš Vlado, Radizel, Vinogradniška
cesta 11, Maribor, osebno izkaznico, št.
001561438. gnd-243043
KIrič Karmen, Lužiško srbska ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001199878.
gnh-242664
Kladnik Štefanija, Marija Dobje 18,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000277935.
gnq-242630
Klančar Danijel, Pod gabri 27, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001600243.
gng-242940
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Klemenčič Franc, Čagona 44, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001129464. gnp-242581
Klemenčič Marko, Olča 14, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000174917.
gnz-242750
Klodič Ivica, Ulica oktoberske revolucije
27A, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000106216. gno-242757
Kmet Ivan, Podvinci 31, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000821118. gnt-242627
Knez Bojan, Šmartno ob Paki 21,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
000958346. gnh-242689
Knez Robert, Pot na Zajčjo goro 12,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000597833.
gnj-243162
Kocijan Ivana, Kekčeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000516799.
gnq-242980
Kokalj Lidija, Golišče 70, Litija, osebno
izkaznico, št. 001097083. gnm-242759
Kolarič Julijana, Bukovci 4, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001434682. gnf-243141
Koleša Ana, Radanja vas 3, Litija, osebno
izkaznico, št. 001002110. gno-242957
Komac Krivec Romana, Bezje 5, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000213034.
gnh-243014
Komac Marko, Klanc 29, Bovec, osebno
izkaznico, št. 001491860. gno-242711
Komel Vladimir, Ravnica 97a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001486450.
gnj-242737
Koren Jožef, Dvorce 22, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000647876. gnq-242955
Korun Andreja, Pondor 17, Žalec, osebno
izkaznico, št. 002060302. gnd-242643
Kos Rok, Zadružniška ulica 49,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001354423.
gnc-242744
Kos Vida, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000112985.
gnq-242680
Kosovel Bernard, Slomškova ulica
15, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001762568. gnq-242730
Krajnc Tadej, Regentova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001785283.
gne-243042
Kranjc Andrej, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000302379.
gnz-242996
Kranjc Franci, Plešivica 57, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001750689.
gnu-243151
Krašovec Boštjan, Ulica V. prekomorske
brigade 9/a, Celje, osebno izkaznico, št.
001964864. gnc-242944
Krek Aleš, Gradnikova cesta 73,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001297389.
gnk-242836
Kresnik Valentina, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001733758.
gnx-242723
Kristan Anton, Obirska ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000852084.
gnw-242949
Krištof Tomaž, Beograjska ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000790879.
gnz-243046
Križnjak Aleš, Pivola 72, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001076505. gng-242590
Kromar
Darko,
Lončarska
ulica
18, Dolenja vas, osebno izkaznico, št.
000096976. gnf-242691
Kropivšek Lidija, Pri kozolcih 9,
Rače, osebno izkaznico, št. 001300855.
gnc-242594

Št.

120-121 / 24. 11. 2006 /

Lazar Alan, Rožna dolina, Pod gričem
46, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001758866. gno-243107
Lebar Igor, Cesta II.grupe odredov 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891596.
gnp-242681
Lemaić Marko, Ulica bratov Učakar 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000426891.
gnf-242966
Lesjak Aleš, Gradišče nad Pijavo Gorico
186/b, Škofljica, osebno izkaznico, št.
001747306. gnt-242652
Levakov Vanja, Ulica Vena Pilona 7,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000772240. gne-242617
Lipič Igor, Ribiška ulica 4, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000322636.
gnl-243160
Lipovšek Janez, Gorenje 7, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000665249.
gnz-242746
Lombauer Goran, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001422093.
gnc-242994
Lorber David, Ptujska cesta 39,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001906701.
gnn-243008
Lotrič Franc, Ulica bratov Praprotnik 5,
Naklo, osebno izkaznico, št. 000335031.
gnm-242609
Lovrec Damjan, Štajngrova 74, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001744573. gnq-242580
Lovrič Berko, Viška cesta 42, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000194193.
gnu-242676
Lukežič Vladimir, Zgornje Pirniče 132,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001760769.
gnc-242869
Lukner Tatjana, Sveta Gora 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001003206.
gni-242738
Lunder Darko, Pregljeva ulica 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000310170.
gnv-242975
Lužnik Jernej, Cesta Maršala Tita 2,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001621685.
gnp-242706
Mahne Boštjan, Pod gradom 23,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001816590.
gns-242703
Marinič Aleš, Črešnjevci 153, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001959505.
gnb-242720
Marinič Lučano, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000707002. gnw-242974
Marinko Boštjan, Tržaška cesta 57,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000792919.
gns-242678
Marolt Patricija, Videm 68, VidemDobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
001660929. gnv-243025
Martinec Matjaž, Titova cesta 42,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001424303.
gnn-243033
Marussig Dea, Cankarjeva ulica 15, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001075940.
gnl-243110
Matelič Andrej, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000809646.
gnb-242970
Matjašič Andrej, Podpeč 80/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001858987.
gnj-242987
Mazi Jožef, Dolenja Brezovica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000167721.
gnj-242612
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Mehmedović Amela, Ulica dr. Bogomira
Magajne 5, Divača, osebno izkaznico, št.
000816973. gnv-242725
Mesner Nika, Prešernova ulica 4,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001970187.
gnl-242685
Metež Tanja, Polhov Gradec56/a, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001107237.
gnx-242998
Mežnar Terezija, Triglavska ulica 2,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000746634.
gnm-242984
Mirt Vilko, Žurkov dol 4, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000521765. gno-242857
Mlakar Anton, Negova 10, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001065285.
gng-243015
Mom Damijan, Pokoše 7/a, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
001364359.
gnr-242729
Morel Matej, Goriška ulica 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001998745.
gny-243047
Muršec Anja, Zgornja Hajdina 48,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 001418994.
gnz-242821
Nedog Saša, Tugomerjeva ulica 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000818721.
gnp-242981
Nemec Albert, Osluševci 25, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000880348.
gnt-243052
Nežić Franko, Šalara 3C, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001939358. gnv-243050
Nikolič Goran, Vilharjeva ulica 33,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000876092.
gnr-242654
Nose Ludvik Franc, Cankarjeva ulica 10,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001165045.
gny-242747
Novak Adam, Ivanovci 51, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001310328.
gnb-243020
Novak Maruša, Homec,Bolkova ulica
39/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
002034934. gnb-242745
Novinšek Tatjana, Lipa 42, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001010180.
gnn-242633
Omersel Darijan, Ilešičeva ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000215237.
gni-242963
Pavlica Tadej, Dornberk, Vodnikova
ulica 42, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001537335. gnj-243112
Pavlič Jurij, Sečovlje 95, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 000667290.
gns-243053
Pehani Maja, Repnje 23, Vodice, osebno
izkaznico, št. 001960046. gny-242672
Peric Bruno, Ulica heroja Mohorja 14,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000211879. gnf-242816
Perić Miloš, Ulica Staneta Rozmana
2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001709517. gng-242640
Perkovič Nina, Zgornje Bitnje 172,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 001734531.
gnl-243060
Perme Romana, Kračmanovacesta
4/a, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001917763. gny-242597
Petrič Valentina, Tlake 50, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000368941.
gnw-242599
Pirc Aleksandra, Zgornja Pohanca 37,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001116517.
gns-242953
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Pirc Benjamin, Zgornja Pohanca 37,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002028020.
gnt-242952
Pirc Dušan, Alešovčeva ulica 18/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000751605.
gnr-242979
Pirc Tilen, Stara cesta 5, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001690015. gnp-243056
Pirc Valentina, Zgornja Pohanca 37,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001813480.
gnr-242954
Pirnat Gašper, Lamutova ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410639.
gno-242682
Pistor Kaja, Borova vas 15, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001733840.
gnq-243030
Piškur Polonca, Glogovica 26, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001774230.
gnx-242598
Podhraški Avgust, Cesta 24, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
000750510.
gnt-242827
Polajner Ana, Ob žici 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000425252. gnm-243159
Popović Goran, Partizanska ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000596356.
gnt-243002
Posavec Natalija, Agrokombinatska
cesta 13/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001934022. gnb-242670
Požru Alan, Gažon 47, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000306759. gnt-242602
Praprotnik Pipuš Marko, Perzonali 20,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 001709594.
gnk-243036
Premrl Rafael, Gregorčičeva ulica 17,
Vipava, osebno izkaznico, št. 000118672.
gnq-242655
Primožič Ingrid, Sodna ulica 9, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001530216.
gnd-243018
Psič Zdravko, Brezje pri Veki dolini 24,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000201147.
gno-242832
Puc Sonja, Anndraž nad Polzeolo 28/c,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001972993.
gnn-242833
Puckmeister Sara, Polzela 158/a,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001434787.
gno-242782
Rajšp Igor, Selnica ob Muri 56, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
00367381. gnx-242848
Rant Romi Jožefa, Sora 11, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001854329.
gnx-242948
Ranzinger Nevenka, Polje 4A, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001597571.
gng-242715
Ratej Zdravko, Latkova vas 263,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001846304.
gny-242997
Redžepi Hamdi, Pot na Ulako 7/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 001968282.
gnc-242694
Remškar Boris, Cesta 90/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000189186.
gno-242732
Renar Marija, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000443147.
gns-242978
Repič Karmela, Prade, cesta VII/4,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000803197. gnz-242596
Ribič Silvester, Završe pri Grobelnem 8B,
Grobelno, osebno izkaznico, št. 000117890.
gnv-242825
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Rižnar Sonja, Zamušani 46/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001511531. gns-242628
Rotar Johann, Podgorica 67, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000253838.
gnb-242945
Rozman Emil, Hrvatini 212, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000875147. gnq-242605
Rožič Anja, Račni Vrh 7, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001798372. gnt-242752
Rožič Bojana, Račni Vrh 7, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001112715.
gnw-242749
Rožič Maruša, Račni Vrh 7, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001112696.
gnu-242751
Rutnik Ana, Čebularjeva ulica 16, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000068515.
gno-243157
Sambi Smilja, Šolska ulica 11, Lucija,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001837933. gnp-242631
Sedej Anita, Dolenja Trebuša 62A,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 000973845.
gnb-242995
Sekavčnik Branivoj, Ronkova ulica
42, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000078186. gnp-243156
Selan Anton, Ulica Jožeta Kopitarja 2,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000626342. gnw-243149
Simić Mahmeti Melita, Rozmnaova ulica
5, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001983367. gnr-243054
Simunich Katja, Sviščaki 81,Snežnik,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001948692. gnd-242693
Slak Marija, Prešernova cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000034269.
gnl-242960
Slokan Drnač Jaka, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001667794.
gnz-242671
Snedec Danica, Ulica 9. maja 7, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000196487. gnr-242604
Soko Stanislav, Pernica 28, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001584563.
gnp-243031
Spindler Jožica, Borštnikova ulica 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001240380.
gni-242588
Srpčič Jelena, Cesta na Brdo 154,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000225896.
gng-242990
Stanišić Slavica, Smrečnikova ulica
32, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000857676. gng-243115
Stanković Božica, Vojkov drevored
8, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001637866. gnz-242721
Stevanović Vlado, Sketova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000218622.
gnv-243000
Stojkovič Borko, Zgornje Škofije 76,
Škofije, osebno izkaznico, št. 000368836.
gnc-243044
Šakanovič
Halid,
Goriška
cesta
46, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001215361. gnp-242656
Šerbinek Marija, Gosposvetska cesta 58,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000047018.
gnu-242726
Šertovič Ismet, Ulica Vena Pilona 18,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000855755. gnl-242610
Širca Bogdan, Murnova ulica 5,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000031332.
gnl-242985

Škrbec Andreja, Na bregu 21, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001381774.
gnh-242789
Šopinger
David,
Gasilska
ulica
3/a, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001458997. gnj-242587
Šoukal Sonja, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001866938.
gng-242665
Špringar Slavko, Dolenja vas pri Mirni
peči 11, Mirna Peč, osebno izkaznico, št.
000234180. gnx-242823
Štajner Mirko, Lapajnetova ulica 13,
Krško, osebno izkaznico, št. 001058016.
gnk-242611
Štefančič Primož, Reteče 57/a, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001493170.
gnq-243005
Štruklec Angela, Rojska cesta 30,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000467492.
gni-242988
Tancig Lidija, Reška ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000507969.
gng-242790
Terzić Nebojša, Kamnogoriška cesta 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001929032.
gne-242667
Tomažič Petra, Zgornja Bačkova 14,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001144952. gnl-242785
Tomažin Jožef, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001498765.
gnj-242662
Tonejec Gabrijela, Bohinjska Bela
11, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001566153. gnp-242756
Tonkovič Srđan, Srednja ulica 31,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001559464. gnz-243150
Topolovec Marija, Ulica heroja Bračiča 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000748264.
gnx-243048
Tratnik Stanislav, Begunje na Gorenjskem
60, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 000626831. gnj-242837
Trep Maksimiljan, Dupleški vrh 42,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001201696. gnt-243027
Trobec Marjetka, Dolenja vas pri
Polhovem Gradcu 12, Polhov Gradec,
osebno
izkaznico,
št.
001490816.
gnh-242964
Turnšek Anton, Zgornja Hudinja 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 000134069.
gnh-242939
Umek Janez, Hruševje 69, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000853844.
gnc-242794
Urbanič Rajko, Zgornja Ščavnica 24,
Sv.Ana v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 001354140. gnk-242786
Verdnik Jožefa, V zavoju 24, Košaki,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000646148.
gnp-242731
Vezovišek Matjaž, Mariborska cesta 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 001730922.
gnd-242943
Vičentič Polič Mirko, Teslova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001469381.
gnw-242649
Višnar Justina, Rošpoh 36, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001944530.
gnl-243035
Vnuk Avgustin, Ulica heroja Mohorja 3,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001115282. gnz-243146
Vodenik Katarina, Gunduličeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000073016.
gnf-242591
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Vončina Andreja, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000430074.
gnv-242650
Vovk Živa, Trdinova cesta 23, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001589476.
gnk-242986
Zagoričnik Gorazd, Vrunčeva ulica 25/d,
Celje, osebno izkaznico, št. 001037158.
gnw-242624
Zalaznik Janez, Pot čez gmajno 88,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001247876.
gnd-242668
Zemljić Mirjana, Cesta dveh cesarjev
106/L, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001866686. gnk-242661
Zidarič Nuša, Naveršnikova ulica 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000871566.
gnb-243045
Zupanc Barbara, Gornji Dolič 69, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000870020.
gnz-242971
Zupančič Boštjan, Jesenkova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000187767.
gnr-242679
Zupančič Franci, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001114948.
gnf-242616
Žaberl Rahija Vida, Avgustinčičeva
ulica 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001203801. gnw-242999
Žiberna Dušan, Rojčeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001731640.
gnf-242991
Žižić Petrašin, Omersova ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000092039.
gno-242982
Žolnir Brigita, Tomšičeva ulica 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001860914.
gnb-243095

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajdovec Tomaž, Pipanova cesta 8,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S 3088606, reg. št.
40988, izdala UE Kranj. gns-242578
Alibegić Suada, Poljanska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000929475, reg. št. 197940, izdala UE
Ljubljana. gnl-242810
Anžel Maja, Borštnikova ulica 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001569785, izdala UE Maribor.
gnd-242593
Bajramovič Osman, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S001588008, reg. št. 135202,
izdala UE Ljubljana. gnj-242812
Berčon Boštjan, Trg revolucije 4,
Trbovlje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S 1523982, izdala UE Trbovlje.
gnc-242644
Bolko Marko, Ulica talcev 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH, št.
S001874663, reg. št. 126979, izdala UE
Maribor. gnk-243111
Boltauzer Matej, Vrbanska cesta 28B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001169894, reg. št. 93731, izdala UE
Maribor. gnl-243135
Borko Tanja, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001761477, reg. št. 226263, izdala UE
Ljubljana. gnx-242798
Božič Miha, Oslavijska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 002134252, reg. št. 143852, izdala UE
Ljubljana. gny-242947
Božič Simon, Dolsko 112, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001864655, reg. št. 240959, izdala UE
Ljubljana. gnp-242806
Bradarič Šlujo Ivan, Cesta na Markovec
14, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SI 450, izdala UE Koper.
gni-242638
Brancelj Pavlina, Na Gaju 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001709901, reg. št. 16508, izdala UE
Ljubljana. gnq-242805
Brejc Dejan, Cesta maršala Tita 104,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001750690, izdala UE Jesenice.
gnu-242851
Brezec Tadej, Zagon 12/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1585534, reg. št. 14299, izdala UE
Postojna. gny-242647
Brodnik Darko, Ulica Kozjanskega odreda
7, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2215111, reg. št. 9779, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnl-242835
Brumen Stanislav, Staše 86 H, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH A do 50 km/h,
št. S001937361, reg. št. 92775, izdala UE
Maribor. gnn-243133
Bubnik Nataša, Beblerjeva ulica 14,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI000028084, izdala UE
Koper. gng-242619
Budja Frančiška, Cerkova ulica 7,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGFH, št. S 1845391, reg. št. 9182,
izdala UE Vrhnika. gnf-242741
Cafuta Jernej, Ulica Pariške komune
40/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003005811, reg. št. 135926,
izdala UE Maribor. gnv-242700
Cestnik Miroslav, Ob Rogoznici 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 3092009, izdala UE Ptuj. gnj-242962
Ciglar Matej, Jamnikova 3, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1480267,
reg. št. 9608, izdala UE Ruše. gnm-242713
Crevatin Tatjana, Kolomban 22, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI000028893, izdala UE Koper.
gnv-242600
Čadež Peter, Lajše 6, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 3001366, izdala UE Škofja Loka.
gnb-242695
Čebulj Primož, Ob Suhi 18, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1905912, izdala UE
Ravne na Koroškem. gni-242613
Černovšek Irena, Kotlje 88, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1807708, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnf-242716
De Simone Marta, Jadranska cesta 59A,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI000009910, izdala UE
Koper. gng-242615
Derenčin Slavko, Zrinjskega cesta
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1;D,F,G,H, št. S 000013737,
reg. št. 23366, izdala UE Litija. gny-243122
Derganc Alojzij, Zalog 29, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1648367, izdala UE Novo mesto.
gnj-242937
Drašler Sonja, Pajkova ulica 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 497266, reg. št. 21380, izdala UE Maribor.
gnn-242708
Druževec Jani, Spodnje Verjane 5,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001601687. gnr-243029
Duranović Izet, Delavska ulica 18,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003009679, reg. št. 55251, izdala UE
Celje. gng-243140
Dužnik
Martin,
Hrenovice
35,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. FG, št.
S 003026423, reg. št. 17632, izdala UE
Postojna. gnz-242646
Erjavec Sonja, Nad predorom 5, ŠmarjeSAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1282089, reg. št. 21365, izdala UE
Grosuplje. gnu-242601
Ferenc Mitja, Ulica Zore Majcnove 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001871600, reg. št. 125993, izdala UE
Ljubljana. gnt-243102
Franko Marko, Mostje 75, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SM
21754, izdala UE Lendava. gnn-242858
Golob Urban, Vodenska cesta 24,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002078851, reg. št. 8447, izdala UE
Trbovlje. gnw-242799
Golobič Viktor, Žirovnica 33, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 529466, reg. št. 9846. gnr-242779
Grosar Robert, Zalog 8, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001289720,
izdala UE Tolmin. gnm-242859
Guculović Megi, Trška gora 94, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1979358, izdala UE Novo mesto.
gnf-243116
Gumpot Radovan, Klopce 5, Slovenska
Bistrica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,A1,B,F,G,H, št. S 1308525, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-242727
Gvozden Borislav, Kajuhova cesta 7,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002017227. gni-243163
Habjanič Gregor, Pesnica pri Mariboru
21, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 001089985, izdala
UE Pesnica. gnc-243019
Hausmeister Tea, Goriška ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001330714, reg. št. 110311, izdala UE
Maribor. gnx-242698
Hidič Brigita, Kranjčeva ulica 22,
Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002042131. gng-243090
Hribar Štefanija, Krmelj 70A, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S01902838. gnk-243161
Hribernik Primož, Slatina pri Ponikvi 1,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1884052, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnz-243021
Hrovatin David, Pri lesniki 7, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002167322, reg. št. 8960, izdala UE
Logatec. gnp-242710
Hudorovič Simon, Podgorska ulica 23,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001731233, reg. št. 13383, izdala UE
Kočevje. gnk-242861
Hvala Mojca, Ulica Emila Adamiča 21,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002093990, reg. št. 200307, izdala UE
Ljubljana. gnc-243094
Intihar Jožefa, Gerečja vas 9/a, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1693448, izdala UE Ptuj. gnw-242899
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Irgel Jan, Arnače 24 C, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. A1 BGH, št. S002212626.
gni-243063
Iskra Nastja, Dolnji Ajdovec 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001574076, izdala UE Novo mesto.
gnq-242830
Jarni Hinko, Koblarji 112, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001655112, reg. št. 5567, izdala UE
Kočevje. gnp-242956
Jeremič Milan, Prevalje pod Krimom 13,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001428766, reg. št. 27410, izdala UE
Radovljica. gne-243092
Jevtič Aleš, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001211744, reg. št. 220672, izdala UE
Ljubljana. gnd-243093
Jordan Marija, Blasnikova Ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000219562, reg. št. 17716, izdala UE
Ljubljana. gno-242807
Jug Tjaša, Hrušica 125, Hrušica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001642711, izdala
UE Jesenice. gnt-242852
Kadirić Amela, Cankarjeva cesta 16,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2225018, reg. št. 9174, izdala UE
Logatec. gnm-242684
Kaloh Jernej, Vrhov dol 17 I, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH a do 50 km/h,
št. S002163435, reg. št. 116731, izdala UE
Maribor. gns-243128
Kapelj Tadej, Gornja Košana 58, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1647293,
izdala UE Postojna. gnx-243023
Kavčič Blaž, Ljubinj 27, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001580084,
izdala UE Tolmin. gnh-243114
Kavčič Emilija, Ulica tabornikov 39,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000714204, reg. št. 56934, izdala UE
Maribor. gnd-243118
Kirič Karmen, Lužiško-srbska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001825734, reg. št. 263191, izdala UE
Ljubljana. gns-242803
Klemenčič Marjeta, Pangrč grm 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 12963922, izdala UE Novo mesto.
gns-242828
Klobas Marko, Ulica Ivana Regenta 16,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 66749, reg. št. 13730, izdala
UE Piran. gnm-243059
Kogovšek Anica, Šempeterska ulica
55, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003067619, reg. št. 47113, izdala UE
Kranj. gnt-243152
Kolarič Damijan, Vodranci 20, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002247546. gnj-242787
Koren Jožef, Dvorce 22, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 695978, reg. št. 9916, izdala UE Brežice.
gnq-243130
Koritnik Brane, Ljubljanska cesta 1,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1745426, reg. št. 23309, izdala UE
Kamnik. gnj-242637
Kornik Daniela, Golobova ulica 26,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1440652. gnk-242961
Korun Andreja, Pondor 17, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1438777, izdala UE Žalec. gne-243017
Kotnik Aleš, Hrib pri Kamniku 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
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št. S001518874, reg. št. 22738, izdala UE
Kamnik. gnj-243037
Kozic Miroslav, Sovjak 83, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. S 001181499, reg. št. 13319, izdala UE
Gornja Radgona. gnj-243137
Krepek Iztok, Borštnikova ulica 108,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2045163, reg. št. 129321, izdala UE
Maribor. gnf-242841
Kropivšek Lidija, Pri kozolcih 9,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 908348, reg. št. 80818, izdala UE Maribor.
gnt-242702
Kunstelj Iztok, Nova vas 8, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1934233, reg. št. 22392, izdala UE
Radovljica. gnn-242958
Lah Janja, Dolenji Maharovec 31, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001574335, izdala UE Novo mesto.
gnw-242824
Lamprečnik Aleš, Spodnje Stranje
5a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002198518, izdala UE Kamnik.
gns-242653
Lesjak Aleš, Gradišče nad Pijavo gorico
186B, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001916297, reg. št. 127691,
izdala UE Ljubljana. gny-242797
Lotrič Franc, Ulica bratov Praprotnik 5,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 421087, reg. št. 13439, izdala UE Kranj.
gnk-242686
Lovrec Damjan, Štajngrova 74, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001601805. gnu-243026
Lukanc
Mihela,
Češnjevek
40,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 808580, reg. št. 29131, izdala UE Kranj.
gns-243153
Lukner Tatjana, Sveta gora 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002008987, izdala UE Nova Gorica.
gnc-242819
Mah Marija, Mlinska pot 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002034791, reg. št. 58351, izdala UE
Ljubljana. gnk-242736
Mahne Boštjan, Pod gradom 23,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2159644, reg. št. 18071, izdala UE
Vrhnika. gnd-242743
Mašič Milan, Mokrice 11, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1387158, reg. št. 5698, izdala UE Vrhnika.
gnw-242699
Megušar Tatjana, Na kresu 7, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1629177,
izdala UE Škofja Loka. gnz-242696
Mendonca Santos De Paiva Boleo
Luis Miguel, Gosposvetska cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3034637, reg. št. 280202, izdala UE
Ljubljana. gnb-243170
Mesner Nika, Prešernova ulica 4,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2221074, reg. št. 276989, izdala UE
Ljubljana. gnn-242683
Metež Tanja, Na jami 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001617351, reg. št. 256601, izdala UE
Ljubljana. gnz-242796
Metlika Oskar, Bonini 123, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B
BE C CE G H, št. S000761911, izdala UE
Koper. gnh-242589
Mihelič Barbka, Pestotnikova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1252109, reg. št. 224759, izdala UE
Ljubljana. gns-243028
Mihelič Mitja, Sneberska cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFG
A do 50 km/h, št. S001964783, reg. št.
131928, izdala UE Ljubljana. gnh-243139
Mirt Vilko, Žurkov dol 4, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 2211805, izdala UE Kočevje. gnj-242862
Miškić Milanko, Cesta komandanta
Staneta 17, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001782460, reg. št. 9194, izdala
UE Litija. gnz-243121
Mlaker Renata, Planina 31, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001159116,
izdala
UE
Mozirje.
gnv-242850
Močivnik Engelbert, Čečovje 39/b, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002024737, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnd-242718
Mom Damijan, Pokoše 7/a, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001499051, izdala UE Slovenska Bistrica.
gns-242728
Mržek Nina, Celovška cesta 99A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001434937, reg. št. 242073, izdala UE
Ljubljana. gnu-242801
Nagode Danjel, Vrtnarska pot 2, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 2167625, reg. št. 8756, izdala UE Logatec.
gnj-242712
Nedog Saša, Tugomerjeva ulica 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE G
H, št. S001352809, reg. št. 226070, izdala
UE Ljubljana. gni-242813
Nemec Katja, Dragomelj 67, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001934942, reg. št. 40665, izdala UE
Domžale. gne-242842
Nerat Silva, Zavita ulica 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 878457, reg. št. 51773, izdala UE Maribor.
gny-242697
Novak Albina, Ulica Viktorja Kejžarja 36,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001386263, izdala UE Jesenice.
gnn-243158
Novak Maruša, Homec, Bolkova ulica
39/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3109031, reg. št. 44823, izdala
UE Domžale. gnb-242845
Obreza Lea, Zabočevo 22/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3103147, reg. št. 283814, izdala UE
Ljubljana. gnh-242739
Obreza Nina, Zabočevo 22/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3102898, reg. št. 283621, izdala UE
Ljubljana. gng-242740
Omersel Darijan, Ilešičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S001616366, reg. št. 202276, izdala UE
Ljubljana. gnv-243100
Osojnik Boris, Simoničev breg 1, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0003086757, reg. št. 10294, izdala UE
Gornja Radgona. gnk-243136
Ožbolt Matjaž, Golouhova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S001827300, reg. št. 148443,
izdala UE Ljubljana. gny-243097
Parovel Virgilij, Bertoki, Markova ulica 48,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SI000069719, izdala UE
Koper. gnb-242595
Pavlič Jurij, Sečovlje 95, Sečovlje –
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SI 21798, izdala UE Piran. gno-243057
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Pavlič Tanja, Gorenji Maharovec 14,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001270958, izdala UE Novo mesto.
gnj-243062
Perič Miloš, Ulica Staneta Rozmana 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S003047439. gnp-242856
Pirc Aleksandra, Zgornja Pohanca 37,
Artiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1314721, reg. št. 16689, izdala UE
Brežice. gnp-243131
Pistor Kaja, Borova vas 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH a do 50 km/h,
št. S002163015, reg. št. 130900, izdala UE
Maribor. gnw-243124
Piškur
Polonca,
Glogovica
26,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1356146, reg. št. 21728, izdala UE
Grosuplje. gns-242603
Planinšek Iztok, Novačanova ulica 4,
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001561686, reg. št. 45430, izdala UE
Celje. gne-243142
Podkrajšek Jure, Litijska cesta 6,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002161558, reg. št. 12213,
izdala UE Litija. gnc-243119
Pogačar Silvija, Cesta v Kostanj 29A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002138923, reg. št. 205068, izdala UE
Ljubljana. gnr-242804
Predanič Marijan, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001946309, reg. št. 8476, izdala UE
Ljubljana. gnw-243099
Prelog Lidija, Stojnci 4, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1982993, izdala UE Ptuj. gnc-242969
Pukšič Jožef, Gomilci 3A, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A B BE C CE D1 D F G H, št.
S 0405029, izdala UE Ptuj. gnf-243091
Rajh Miha, Vreclova ulica 2, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h G H le
z avtomatskim menjalnikom, št. S 2053551,
reg. št. 130518, izdala UE Maribor.
gno-242707
Rajšp Igor, Selnica ob Muri 56, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S001241684, izdala UE
Pesnica. gnw-242849
Rant Romi Jožefa, Sora 11, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2093307, reg. št. 2093307, izdala UE
Ljubljana. gnz-242946
Ranzinger Nevenka, Polje 4/A, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1714222, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnx-243148
Razgoršek Boris, Stari trg 78, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001886632, reg. št. 17472, izdala UE
Slovenj Gradec. gnl-243010
Renar Marija, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001708591, reg. št. 16959, izdala UE
Ljubljana. gnz-243096
Rožič Bojana, Račni vrh 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2162025, reg. št. 29429, izdala UE
Domžale. gnd-242843
Rožič Rudolf, Topolšica 103/c, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1817889, izdala UE Velenje. gne-242692
Sambi Smilja, Šolska ulica 11, Lucija,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 100913, izdala UE Piran.
gnf-242641
Sedej
Anita,
Dolenja
Trebuša
62/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 002011708, izdala UE Tolmin.
gni-243113
Simonič Anton, Drašiči 21, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001775073, reg. št. 2828, izdala UE
Metlika. gnq-242855
Smrke Marja, Negova 112, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 2049672, reg. št. 16273, izdala UE Gornja
Radgona. gnm-243134
Soko Stanislav, Pernica 28, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S003098616, reg. št. 124235, izdala UE
Maribor. gnr-243129
Stanković Zoran, Ulica Milana Majcna
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001593363, reg. št. 180948,
izdala UE Ljubljana. gnk-242811
Steržaj Harry, Razlagova ulica 37,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001675029. gns-242853
Stimulak Jožef, Velika Raven 6, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S000270215, reg. št. 23346, izdala UE
Celje. gng-242840
Sušnik Alojz, Žale 10/d, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 980386, reg. št.
449, izdala UE Kamnik. gnu-242626
Svečnik Ciglarič Mateja, Ribniška ulica
6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1911592, reg. št. 64145,
izdala UE Maribor. gnm-242709
Šink Matjaž, Dimčeva ulica 1,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003044051, izdala UE Ljubljana.
gng-242865
Škrbec Andreja, Na bregu 21, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001714351. gni-242788
Štante Valentin, Šolska cesta 18,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003091818, izdala UE Slovenj Gradec.
gnr-242704
Štavdeker Lucija, Zelen breg 9/a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1381608, izdala UE Ravne na
Koroškem. gne-242717
Štimec Jože, Ob Mahovniški cesti 24,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003023111, reg. št. 11161, izdala UE
Kočevje. gni-242863
Štravs Rajko, Cesta v hrib 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S002112357, reg. št. 156828, izdala UE
Ljubljana. gnf-242866
Taletovič Snježana, Novi Log 20,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B, št. VI
217-inštruktorsko. gnu-242976
Tanacek Robert, Cvetkova ulica 9,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2043487, izdala UE Murska
Sobota. gnv-243125
Tomažin Jožef, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001792262, reg. št. 48740, izdala UE
Ljubljana. gnv-242800
Tomše Uroš, Tenetiše 32, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1091400, reg.
št. 40840, izdala UE Kranj. gnj-242687
Topolovec Marija, Ulica heroja Bračiča
16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000439017, reg. št. 89482, izdala UE
Maribor. gnb-243120
Trebičnik Aljoša, Škapinova ulica 1,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2019884, reg. št. 39521, izdala UE Celje.
gnc-243144
Trenčevski Mitko, Letališka cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S001350722, reg. št. 229034, izdala UE
Ljubljana. gns-243103
Trimovska Aleksandra, Opekarniška
cesta 12C, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001630520, reg. št. 49885, izdala
UE Celje. gnp-242831
Trobec Marjetka, Dolenja vas pri
Polhovem Gradcu 12, Dolenja vas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001943268,
reg. št. 135195, izdala UE Ljubljana.
gnu-243101
Turnšek Anton, Zgornja Hudinja 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 3032547, reg. št. 6271, izdala UE Celje.
gnr-242829
Ulaga Zoran, Kosovelova ulica 11,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001685147, reg. št. 14219, izdala UE
Postojna. gnd-242793
Umek Janez, Hruševje 69, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE D1 D
G H, št. S002159011, reg. št. 3796, izdala
UE Postojna. gne-242792
Urbič Marta, Dolenja nemška vas 22,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 906252, reg. št. 6283, izdala UE Trebnje.
gni-242688
Urman Alain, Ulica Sergeja Mašare 3,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI000049060, izdala UE
Koper. gnf-242620
Vaner Tadej, Spodnji trg 33, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3089827, reg. št. 137228, izdala UE
Ruše. gnu-243051
Varušak Bruno, Garibaldijeva ulica 17,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. SI 14070, reg. št. 648,
izdala UE Piran. gnk-243061
Veselič Gorazd, Knafelčeva ulica 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001151294, reg. št. 110970, izdala UE
Maribor. gnu-242701
Vičar Karmen, Mestni vrh 110, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1621460, izdala UE Ptuj. gng-242965
Vitez Damijan, Gaberje 57, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 831045, reg. št. 7791, izdala UE
Ajdovščina. gnn-242658
Voler Andrejka, Cesta v rastke 58,
Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S002155609, izdala UE Mozirje.
gnl-242660
Vrhovnik Vera, Testenova ulica 66/a,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1934812, izdala UE Domžale.
gnh-242839
Vrščaj Anton, Kolodvorska cesta 56/b,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1677619, reg. št. 4129, izdala UE
Črnomelj. gnr-242783
Weisseisen
Marija,
Klanec
30,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1765143, reg. št. 24750, izdala UE
Kamnik. gnk-242636
Zadravec Milena, Ulica Milana Platovška
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000494946, reg. št. 22130, izdala UE
Maribor. gni-243138
Zalaznik Janez, Pot čez gmajno 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001298124, reg. št. 195731, izdala UE
Ljubljana. gnm-242809
Zeljić Mirjana, Cesta dveh cesarjev 106L,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003019585, reg. št. 279354, izdala UE
Ljubljana. gnt-242802
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Zenković Ismet, Erjavčeva ulica 13,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001385630, izdala UE Nova Gorica.
gnb-242820
Zidarič Nuša, Naveršnikova ulica 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A do
50 km/h, št. S001643781, reg. št. 125583,
izdala UE Maribor. gno-243132
Zver Mario, Na Kamni 24/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001552991, izdala UE Murska Sobota.
gnx-243123
Zver Marjan, Stara Nova vas 63, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001402260. gnr-242854
Žaberl Rahija Vida, Avgustinčičeva ulica
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001709780, reg. št. 257778, izdala UE
Ljubljana. gnb-242795
Žalohar Bine, Ulica Lojzeta Hrovata 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003056266, reg. št. 59907 – duplikat I.,
izdala UE Kranj. gnr-243154
Žibert Aljoša, Cesta zmage 12/b, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1714139, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb-242645
Žnidar Janez, Prešernova ulica 23, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 209911,
reg. št. 15100, izdala UE Domžale.
gnc-242844
Žula Dragica, Terčeva ulica 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH A do 50
km/h, št. S001765554, reg. št. 19491, izdala
UE Maribor. gnp-243106

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper, PE Celje, veljavnost zavarovalne police – obrazca stroge evidence: IM/99
412221. Ob-32633/06
Hat Igor, Petrovičeva 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 279041, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-1406
Kovač Borislav, Šarhova ulica 23, Maribor,
zavarovalno polico, št. 41601000774,
izdala zavarovalnica Slovenika življenje.
gnz-242846

Spričevala preklicujejo
Bolarič Tomislav, Opekarniška 12/e,
Celje, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole Celje, izdano leta 2000. gnu-242826
Bulat Jana, Partizanska 45, Škofja Loka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole, upravno administrativna smer, izdano
leta 1990 in 1991. gnh-242864
Burazor Boris, Jurčkova cesta 142,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2006. gnh-243164
Fekonja Natalija, Pot Franca Pušnika 22,
Hrastnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Domžale – smer usnjarski galanterist,
izdano leta 1994 in 1995, izdano na ime
Tavčar Natalija. gnu-242901
Filej Katja, Vojkova cesta 103, Nova
Gorica, indeks, št. 41200047, Medicinska
fakulteta leto izdaje 2000. gne-242917
Gajser Sašo, Strnišče 6A, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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strojne tehnične šole Ptuj, izdano leta 2003.
m-1407
Grohar Miha, Šaranovičeva 7/b, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
v Domžalah – smer avtomehanik, izdano
leta 1998. gnz-243171
Horvat
Nastja,
Kašeljska
cesta
87/a, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnv-242900
Hrovat Janko, Pečovnik 57, Celje, indeks,
št. 93609707, Fakulteta za strojništvo v MB.
m-1404
Hrvatin Mateja, Poštelska ulica 12,
Maribor, indeks, št. 81611285, EPF v
Mariboru. m-1403
Janković Božo, Derventa, Derventa,
diplomo VEKŠ Maribor, izdana leta 1981.
gng-243065
Jošar Sonja, Krplivnik 38, Hodoš
– Hodos, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
2002. gnd-242818
Jurše Rok, Opekarna 4, Trbovlje, indeks,
št. 93608577, Tehniška fakulteta Maribor,
program strojništvo. m-1396
Juvan Jernej, Pot na most 3, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 4. letnika Šubičeve
gimnazije v Ljubljani. gnt-243127
Juvan Jernej, Pot na most 3, Ljubljana,
izkaz o uspehu in vedenju OŠ Sostro.
gnu-243126
Kavčič Franci, Pod gradom 2, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola
Josipa JUrčiča Ivančna Gorica, izdano leta
1998. gny-242822
Klep Sanja, Stantetova ulica 20, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje Maribor, izdano leta
2002.2003,2006. m-1389
Kocmut Natalija, Lemerje 69, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu SETUAS
v Murski Soboti, izdano leta 1996.
gnh-243089
Kolar Urban, Sketova 13, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Mladinskega
doma Jarše Ljubljana, izdano leta 2005.
gno-243082
Korošec Zvonko, Borova vas 11, Maribor,
diplomo SERŠ elektrotehnik-energetik
izadana leta 1987. m-1387
Kos Minka, Kidričeva ulica 8, Sežana,
indeks, št. 112900950, izdala Višja strokovna
šola Postojna. gnp-243081
Kovačevič Veliborka, Ižanska cesta 440
B, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnf-243166
Kujavec Valerija, Pacinje 21, Dornava,
spričevalo maturitetnega tečaja gimnazije
Ptuj, izdano leta 2006. m-1386
Lazarov Dragan, Svetinova 16, Jesenice,
spričevalo poklicne mature Srednje šole
Jesenice – tehnik zdravstvene nege, izdano
leta 2006. gnx-243098
Maksimovič Marina, Novi Log 21,
Hrastnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Zagorje ob Savi, program: pomočnica
gospodinje skrbnice, izdano leta 2000,2001.
gnv-243075
Martić Marko, Potrčeva ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Ljubljana, izdano
leta 1979. gnc-243169
Mihalič Miha, Markovičeva ulica 9,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta

2002. m-1393
Mijatović Frano, Lovre Juraniča 5, 10373
Ivanja reka, indeks, Srednje rudarske šole,
št. 261 leto izdaje 1983. gnh-243064
Mrkun Tanja, Kunaverjeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dravlje,
izdano leta 2000. gnr-242904
Murko Boštjan, Zlatoličje 32, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1990.
m-1388
Oštrovski Ivo, Knafljev trg 14, Ribnica,
diplomo Srednja šola tehničnih usmeritev in
družboslovja Kočevje. gno-242932
Pašagić Hajrudin, Pot v Puškarno 11,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1986. gnb-242870
Paulič Ana Marija, Kekčeva ulica 6,
Maribor, indeks, št. 50035024, Teološka
fakulteta Maribor. m-1392
Pečjak Jože, Vinkov vrh 13, Dvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole, izdano leta 2001.
gnc-242894
Pečjak Jože, Vinkov vrh 13, Dvor,
zakljčno spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem. gnd-242893
Pergar Helena, Lendavska 2, Ljutomer,
indeks, izdala Srednja tekstilna šola leto
izdaje 1988. gnt-242777
Pintarič Jure, Gunduličeva 18, Maribor,
letno spričevalo Srednje kovinarske strojne
šole v MB, program sred. poklic. izobraž.
podjetniško poslovni tajnik, izdano leta
2001. m-1399
Podkrajšek Marijana, Ponikva 33,
Ponikva, spričevalo Trgovske šole Slovenj
Gradec – smer prodajalec, izdano leta 1977.
gno-242582
Polutnik Stanislav, V Sige 21, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za avtomehanike-šolski center Boris Kidrič
Celje, izdano leta 1978. gnr-243079
Puškarič Nataša, Mariborska 16, Radlje
ob Dravi, spričevalo o poklicni maturi,
III. Gimnazije Maribor, izdano leta 2001.
gnw-242924
Račič Jožica, Pišece 54/c, Pišece,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
2001, izdano na ime Ogorevc Jožica.
gnt-242902
Rebernik Bojana, Ulica bratov Vošnjakov
14, Celje, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje trgovske šole v Celju, izdano leta
1987, 1988 in 1989. gne-243167
Sedej Marko, Na Čerenu 11, Medvode,
Medvode, spričevalo o končani OŠ
Izobraževalni center Miklošič. gnq-242834
Sokač Andrejka, Jakčeva ulica 33,
Ljubljana, indeks, št. 41040084, izdala FOV
v Kranju. gnw-243174
Šimic Jure, Vikrče 41, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1999/2000. gng-242815
Šterman Bojan, Stari log 12, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole MB, izdano leta 1988.
m-1400
Šuštar Robert, Zlato Polje 12, Lukovica,
spričevalo o končani OŠ Janko Kerstnik Brdo
– Lukovica, izdano leta 1986. gny-243172
Tehovnik Tomaž, Tomišelj 54, Ig,
spričevalo Srednja šola za gostinstvo in
turizem Ljubljana, št. 129/k, izdano leta
1992. gnh-242814
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Tomažič Marjanca, Rajh Nade 17,
Ljutomer, spričevalo 2. letnik Srednje
zdravstvene šole za medicinske sestre,
izdano leta 1975/76. gnt-243077
Tratnik Branko, Bučečovci 29, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo Radenci. gnf-242891
Vene Stanislav, Podlipa 12, Raka,
spričevalo
Srednje
šole
kovinarske
in elektrotehnične usmeritve Krško –
preoblikovalec kovin, šolsko leto 1986/87,
1987/88 in 1988/89. gnc-242898
Vidovič
Andreja,
Sedlašek
32A,
Podlehnik, spričevalo 2. letnika in zaključno
spričevalo Srednje živilske šole, izdano leta
1997/98. m-1401
Zupanc Eva, Jelovška 21, Bled, diplomo
Srednje tekstilne in obutvene šole v
Kranju, št. 1/PT Kon 121, izdana leta 1987.
gnp-242781
Žuraj Bojan, Novo Polje cesta III/1A,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja šola za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana, izdano leta 1980.
gns-243078

Ostale listine preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, originale navedenih dokumentov stroge evidence:
police za avtoodgovornost: od št. 739191
do št. 739200; police za avtokasko: od št.
105281 do št. 105290, od št. 86258 do
št. 86266; police za nezgodno zavarovanje: 37656 do št. 37660; pobotnice: od št.
156161 do št. 156175; dogovor o plačilu:
od št. 893 do št. 895; zelene karte: od št.
530143 do št. 530147. Ob-32540/06
Alpeturist d.o.o., Zg. Brnik 61,
Cerklje na Gorenjskem, licenco, št.
G0000133/03279/205, izdano 29. 7. 2002
pri GZS. gnq-242905
Avtoprevozništvo Kokalj s. p., Goličnikova
ul. 5, Mozirje, potrdilo za voznike, št.
000252/mj45-2-4814/2006 za Karan Nikola.
gnl-242910
Bajt Martin, Radvanjska 106, Maribor,
delovno knjižico. gnm-243084
Bečan Trans d.o.o., Zvirče 36, Tržič,
dovolilnico za Hrvaško, koda 191/11, št.
0005418. gnn-243083
Bečiri Suzana, Ulica Staneta Severja 3,
Maribor, delovna knjižica št. 11731, izdana
leta 1999 v Mariboru. m-1405
Bemar Alibabič Edina, Janeza Puharja 9,
Kranj, delovno knjižico. gnw-243074
Berglez Klavdija, Knafljev trg 9, Ribnica,
delovno knjižico. gng-242890
Berisha Arta, Panonska 5B, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 23728, izdana
leta 2004 v MB. m-1402
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Bučar Samo, Maroltova ulica 11,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
64000657, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnz-242621
COCA-COLA HBC Slovenija d.o.o.,
Motnica 9, Trzin, izvod licence, št.
G0100525/02066/321 za vozila z reg.št. CE
N0-336, CE P2-516,CE T2-308, CE P2-867
in Ce V0-463. gnq-243080
Damijan Hana, Ulica borcev NOB 2,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 32040150, izdala NTF – oddelek za
tekstilstvo v Ljubljani. gnx-242973
Debevc Irena, Angelce Ocepek 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-242892
Dobnik Sabina, Vrazova 52, Maribor,
Preklic delovne knjižice št. 9862, izdana leta
1996 v MB. m-1397
Gorjup Jože, Mlakarjeva ulica 73, Trzin,
orožni list, št. OL 000013933, izdan 14. 11.
2002 pri UE Domžale. gnd-242868
Hihnjec Martin, Olimje 6, Podčetrtek,
spričevalo o plovnosti letala S5 – DHP.
gnm-242784
Jordan Nina, Ulica Metoda Mikuža 12v,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavljeno
v Ur. l. RS, št. 115/2006. gnd-242618
Jurič Dario, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19998492, izdala
Ekonomska fakuleta v Ljubljani. gnx-243173
Kenda Ciril, Brezovica 3, Kropa, potrdilo o
opravljenem izpitu za varno delo s traktorjem,
izdano 12. 10. 1998. gnu-242776
KEROS
d.o.o.,
Tržišče
12a,
Rogaška Slatina, licenco skupnosti št.
GE001859/02777 za vozilo ACTROS z reg.
št. CE R9-786. gnk-243086
KEROS
d.o.o.,
Tržišče
12a,
Rogaška Slatina, licenco skupnosti št.
GE001859/02777 za vozilo VWLT46-2,8
TDI z reg. št. CE J1-241. gnj-243087
Kopitar Andreja Nataša, Muljava
7, Mengeš, študentsko izkaznico, št.
97404008, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnd-243168
Korelc Mitja, Dole pri Polici 74, Grosuplje,
delovno knjižico. gnv-242775
Korošec Dejan, Ulica staneta Severja 20,
Maribor, Preklic delovne knjižice Št. 7140,
izdana leta 1995 v Mariboru. m-1384
Kraigher Svit, Tržaška 63, Ljubljana,
delovno knjižico, reg. št. 37059, ser. št.
A 0095085. gnr-242579
Kristl Simona, Vajgen 2, Jarenina, preklic
delovne knjižice št. 2215, izdana leta 1998.
m-1385
Krumpak Anton s.p., Sotelska ulica 5,
Rogaška Slatina, dovolilnici za Hrvaško z
oznako 191/11, št. G006019 in G006026.
gnj-242912
Kuštrin Joško, Mestni trg 33, Škofja
Loka, delovno knjižico. gng-243165
Leopold Barbara, Lovska cesta 2,
Benedikt, vozno karto, št. 6018, izdal Vaolia
d.d. m-1391
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Marjanović Zoran, Seškova cesta 28,
Medvode, delovno knjižico. gnr-243104
Marušič Sebastjan s.p., Opatje selo 10A,
Miren, licenco št. 004774 za vozilo MAN z
reg. št. GO F3-432, izdana dne 19. 5. 2005.
gnl-243085
Mašera Goran, S. Mašera 6, Kobarid,
voznikovo kartico, št. VO1060000128, z dne
13. 6. 2006. gnz-242896
Mateni S. C., d.o.o. Domžale, Brejčeva
19, Domžale, licenco, št. GE000134/00046
za vozilo Scania, reg. št. LJ E5 – 99M.
gng-242915
Mumlek Goran, Miklavška 22, Maribor,
preklic delovne knjižice št. 16286, izdana
leta 2000 v Mariboru. m-1398
Orel Matjaž, Parmova 48, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-242584
Oštrovski Ivo, Knafljev trg 14, Ribnica,
delovno knjižico. gnn-242933
Peter Marko, Pobrežje 6, Videm pri
Ptuju, študentsko izkaznico, št. 93475979,
Gradbena fakulteta Maribor. m-1395
Podržaj Aljaž, Velika Račna 46 A,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
Gradbena in Ekonomska šola Ljubljana.
gnn-242808
Prah Dušan, Krška vas 40A, Krška vas,
delovne knjižice št. 11403, izdana 3. 8. 1981
v Brežicah. gni-243088
Predanič Marijan, Bilečanska 5, Ljubljana,
vozno karto, št. 1490-100% popust, izdal
LPP. gnc-242773
Predanič Marijan, Bilečanska 5, Ljubljana,
izkaznico za varnostnika, št. 000100, izdana
pri GZS. gnw-242774
Preinfalk Peter, Pot v dolino 20
J, Ljubljana, orožni list, št. OL38691.
gnv-242625
Radulovič Renata, Regentova 20,
Maribor, delovno knjižico. gns-242778
RIVAL – VTS, Glonarjeva ulica 8,
Ljubljana, službeno izkaznico za varnostnika,
evidenčna štev. 010183-1 za Oven Domna,
izdano dne 20. 9. 2006 s strani Ministrstva
za notranje zadeve. gnn-242908
Ruparčič Ana, Polje, cesta VI/22,
Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
71146967, Univerza v Mariboru Pravna
fakulteta. gnq-243155
Savec Uroš, Stantetova 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81631474, EPF
Maribor. m-1390
Ščupec Milan, Kopališka ulica 1/b,
Vrhnika, delovno knjižico. gns-242903
Štruc Danilo, Šmartno 211, Šmartno pri
Slov.Gradcu, delovno knjižico. gnb-242895
Velušček Jernej, Volčja Draga 92/a,
Volčja Draga, delovno knjižico. gny-242897
Zymeri Stana, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-243105
Žigon Iztok, IX. korpusa 15, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 01-03-192/1-1972, izdana leta 1972.
gnu-243076
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VSEBINA

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

9109
9109
9109
9109
9109
9109
9125
9129
9141
9141
9150
9151
9152
9152
9161
9162
9166
9166
9175
9175
9175
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9208
9209
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9224
9224
9227
9227
9229
9230
9230
9230
9230
9232
9232
9233
9233
9233
9237
9240
9240
9241
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NOVO

Krešo Puharič

Pravo družb
in poslovno pravo
Vsebina
Prvi del: Temeljni pravni pojmi
Drugi del: Pravo družb
Tretji del: Splošni del - Osnove obveznostnega prava po odločbah OZ
Tretji del: Posebni del - Gospodarske pogodbe
Četrti del: Intelektualna lastnina
Peti del: Vrednostni papirji
Krešo Puharič; doktor pravnih znanosti, je redni profesor za Gospodarsko pravo in
Mednarodno gospodarsko pravo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1992 je
predsednik Stalne arbitraže na Gospodarski zbornici Slovenije, član tujih arbitražnih združenj,
npr. avstrijskega in švicarskega, ter član na listah arbitrov stalnih arbitraž pri gospodarskih
oziroma trgovskih zbornicah v tujini. Je tudi član Svetovnega združenja profesorjev za pravice
intelektualne lastnine. V soavtorstvu je objavil deset in sodeloval kot redaktor ali soavtor pri
komentarjih Zakonov in drugih knjig. Samostojno je napisal več kot pet knjig.
Z ALOŽBA

Cena: 12.800,00 SIT (53,41 EUR)
ISBN: 961-204-374-4
Format (cm): 16,5 × 23,5

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

Letnica izdaje: 2006
Obseg: 384 strani
Vezava: mehka vezava
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Pravo družb in poslovno pravo
– broširana izdaja

12.800,00

SIT (53,41 EUR)
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DAVČNI PREDPISI
Novi davčni predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. januarju 2007
1. knjiga: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
2. knjiga: Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2),
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP),
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
3. knjiga: Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
1. knjiga 112 strani
2. knjiga 208 strani
3. knjiga 240 strani
Format: 140 × 200
Trda vezava
Z ALOŽBA

Ob nakupu vseh treh knjig –20% popust.

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
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PREDPISI
1. knjiga: cena
2. knjiga: cena
3. knjiga: cena
vse tri knjige:
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