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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 430-745/2006-1
Ob-33428/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktne
osebe: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86 (samo za dokumentacijo),
01/471-23-48 (samo za dokumentacijo),
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: meso in mesni izdelki.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.13.00.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: oskrba
lokacij slovenske vojske po Sloveniji z
mesom in mesnimi izdelki; JN št. MORS
467/2006 – OMP; ca. 205,000.000 SIT/leto.
Naročnik bo II. fazo omejenega postopka
predvidoma izvedel vsakih 12 mesecev.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 6. 2007.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.00.00-2.
2) Vrsta in obseg: oskrba lokacij slovenske vojske po Sloveniji s svežim mesom.
4) Predvideni datum začetka:

1. 12. 2006

– postopka: 1. 6. 2007,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 4. 2008.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.00.00-0.
2) Vrsta in obseg: oskrba lokacij slovenske vojske po Sloveniji z mesnimi izdelki.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 6. 2007,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 4. 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-745/2006-1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-756/2006-1
Ob-33687/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: sveže sadje in vrtnine.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.33.00.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: oskrba
lokacij slovenske vojske po Sloveniji s
svežim sadjem in vrtninami, JN št. MORS
474/2006 – OMP; ca. 121,500.000 SIT/leto.
Priznanje sposobnosti za eno ali več skupin
lokacij za obdobje 3 let, in sicer od julija
2007 do julija 2010.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 4. 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-756/2006–1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Leto XVI

Gradnje
Ob-33271/06
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.,
kontaktna oseba: Srečko Trunkelj, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-80, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradbena dela pri izgradnji,
investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega in
parovodnega omrežja.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana z okolico.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.12.20-3, 45.23.21.40-5, glavni besednjak, dodatni predmeti: 45.23.12.21-0,
45.23.21.41–2.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja,
investicijsko vzdrževanje in večja vzdrževalna dela plinovodnega, vročevodnega in parovodnega omrežja za obdobje
treh let.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: december 2006,
– gradnje 1. 3. 2007.
II.7) Datum zaključka: 28. 2. 2010.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo po izstavljenih situacijah v roku najmanj 30 dni od datuma prejema situacije v
vložišču naročnika.
II.9) Drugi podatki: javno naročilo se oddaja za tri leta.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-65/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-33275/06
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.,
kontaktna oseba: Srečko Trunkelj, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/588-96-80, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: strojna dela pri izgradnji,
investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega in
parovodnega omrežja.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana z okolico.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 45.35.10.00-2, glavni besednjak, dodatni predmeti: 45.33.11.00-7,
45.33.30.00-0, 5.23.21.40-5, 45.23.12.21-0,
45.23.21.41-2.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: strojna
inštalacijska dela pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega in parovodnega omrežja za obdobje
treh let.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: december 2006,
– gradnje: 1. 3. 2007.
II.7) Datum zaključka: 28. 2. 2010.
II.8) Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo po izstavljenih situacijah v roku najmanj 30 dni od datuma prejema situacije v
vložišču naročnika.
II.9) Drugi podatki: javno naročilo se oddaja za tri leta.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-66/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.,

Storitve
Št. 430-505/2006/2
Ob-33574/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za zavarovanje vozil, št.
430-505/2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: področje
zavarovalnega kritja.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev:
Predmet javnega razpisa je zavarovanje vozil Ministrstva za notranje zadeve
in Policije. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Predmetni javni razpis bo izveden za obdobje 24 mesecev.
Ocenjeni stroški brez DDV: 483,333.333
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 12. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/

Javni razpisi
Blago
Ob-33560/06
Preklic
Preklicujemo naročilo za objavo JN po
odprtem postopku, ki je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 121 z dne 24. 11. 2006, Ob-32816/06
in našo št. RTV 055/2006-E-ODP/B – Nakup
opreme visoke ločljivosti.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-33319/06
Razveljavitev
Ponudnike, ki so poslali ponudbe na razpis javnega naročila za prehrano, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 102-103
dne 6. 10. 2006 obveščamo, da razveljavljamo postopek oddaje javnega naročila iz
objektivnih razlogov, o katerih bodo pisno
obveščeni.
Naročnik bo ponovil objavo razpisa javnega naročila v enem od prihodnjih uradnih
listov in o tem še posebej obvestil ponudnike, ki so vložili ponudbe na zgornji razpis.
Vzgojno-varstveni zavod Tržič
Št. 961-10/2006
Ob-33283/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na osnovi izvedenega
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem
listu EU št. 2006/S 128-136634 z dne

Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 1493-7/2006
Ob-33741/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Jasna Majcen, Njegoševa 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-16-75,
faks 01/231-20-86, elektronska pošta: zdrzz@siol.net, internetni naslov: www.zdrzz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava .
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: posodobitev zdravstvenega
informacijskega sistema v zdravstvenih
domovih.
II.2) Kraj izvedbe: zdravstveni domovi.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1493-7/2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1493-7/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

8. 7. 2006 in v Uradnem listu RS, št. 74
z dne 14. 7. 2006, Ob-20286/06 za dobavo drobnega potrošnega pisarniškega
materiala, in v skladu z določilom prvega
odstavka 77. člena ZJN-1, s sklepom št.
961-10/2006-2620 z dne 25. 10. 2006 in s
sklepom št. 961-10/2006-2620 z dne 27. 10.
2006, zavrnil vse prispele ponudbe.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 2.3.-2955/06

Ob-33581/06

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) objavlja obvestilo o podaljšanju roka
za predložitev ponudb za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za »Nabavo
vagona za prevoz kontejnerjev«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 110-111 z dne
27. 10. 2006, Ob-30211/06.
Spremeni se naslednja točka tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 12. 2006 do 10. ure.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2006
ob 11. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-33676/06
Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: Srčni spodbujevalniki,
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objavljen v Uradnem listu RS, št. 110-111 z
dne 27. 10. 2006, Ob-30016/06 ter v Uradnem listu EU, 2006/S 203-216092 z dne
24. 10. 2006 se popravi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS)
ali opisne dokumentacije (v primeru konkurenčnega dialoga): rok za sprejemanje
zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop
do dokumentacije: do 12. 12. 2006.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 12. 12. 2006 do
13. ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-33599/06
Popravek
in podaljšanje rokov
V javnem razpisu za nabavo mamografskega aparata s PACS in RIS sistemom, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106 z dne
13. 10. 2006, Ob-28736/06, se popravijo naslednje točke, tako da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 18. 12. 2006.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas, kraj: 19. 12. 2006
ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana –
Uprava II. nadstropje, Metelkova 9, Ljubljana.
IV.2) Merila za oddajo: 1. sklop – ekonomsko najugodnejša ponudba (cena
85%, garancija 15%), 2. sklop – najnižja
cena.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 6/35-10733/6-06
Ob-33596/06
Sprememba
V zvezi z javnim razpisom za prenovo
varnostnega GKO omrežja, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29173/06, se spremeni datum za oddajo
in odpiranje ponudb:
IV.3.3) Oddaja ponudb: 6. 12. 2006 do
12. ure; Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru,
IV.3.7) Odpiranje ponudb: 6. 12. 2006 ob
12.30; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni
dne 20. 10. 2006 (ni potrebo prilagati novih
dokumentov).
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-33321/06
Popravek
V javnem razpisu za dobavo električne
energije, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30877/06 se
popravijo naslednje točke:
– III.2.1. – točka 5. se v celoti črta iz
objave.
– III.2.1.2. – točka 4. se v celoti črta iz
objave.
– III.2.1.2. – točka 5. nadomesti točko 4.
– III.2.1.3. – druga alinea se v celoti črta
in se pravilno glasi: »kot dokazilo mora ponudnik ponudbi predložiti referenčna potrdila, predloženo na obrazcu iz razpisne dokumentacije potrjena od prejšnjih naročnikov s
podpisom in žigom«.
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– III.2.1.3. – doda se tretja alinea, ki se
glasi: »kot dokazilo mora ponudnik ponudbi
priložiti fotokopijo veljavnega certifikata o
pridobitvi standarda kakovosti.«
– IV.3.2. – prva alinea se spremeni in
se pravilno glasi: »pridobiti ju je mogoče do
13. 12. 2006«.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 6000/27-11

Ob-33781/06

Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku za dobavo pisarniškega materiala, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 121 z
dne 24. 11. 2006, Ob-32532/06, se popravi
besedilo pod:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 6000/27-11

Ob-33782/06

Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo DDDD materiala, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 121 z dne 24. 11.
2006, Ob-32531/06, se popravi besedilo
pod:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 11. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-33320/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno-varstveni zavod Tržič, kontaktna
oseba: Suzana Smolej, Cesta Ste Marie
aux Mines 28, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/596-30-12, faks 04/596-31-19, elektronska pošta: tajnistvo.vvztrzic@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
1. skupina: kruh in pekovski izdelki;
2. skupina: meso in mesni izdelki;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki;
4. skupina: sveža zelenjava, sadje in
suho sadje;
5. skupina: konzervirana zelenjava in
sadje;
6. skupina: zamrznjene in konzervirane
ribe;
7. skupina: jajca;
8. skupina: moka, žita in mlevski izdelki;
9. skupina: testenine, zakuhe;
10. skupina: zamrznjeni program;
11. skupina: zamrznjena zelenjava, sadje;
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12. skupina: sladoled;
13. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojno-varstveni zavod Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28,
4290 Tržič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kruh in
pekovski izdelki; meso in mesni izdelki; mleko in mlečni izdelki; sveža zelenjava, sadje in suho sadje; konzervirana zelenjava in
sadje; zamrznjene in konzervirane ribe; jajca; moka, žita in mlevski izdelki; testenine,
zakuhe; zamrznjeni program; zamrznjena
zelenjava, sadje; sladoled; ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 22 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 3. 2007 in/ali konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– odločbo – dovoljenje za opravljanje
dejavnosti,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
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:
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1. cena – 90 točk,
2. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni vendar največ do 50 dni – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 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. 01331-6030642741 pri
UJP, Slovenski trg 2, Kranj, s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 4. 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: 9. 1. 2007 ob
10.30; Vzgojno-varstveni zavod Tržič, Cesta
Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2006.
Vzgojno-varstveni zavod Tržič
Št. 50/06
Ob-33421/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dijaški dom Nova Gorica, kontaktna oseba: Elvira Velikonja, Streliška pot 7, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-48-11,
faks 05/302-14-41, elektronska pošta: elvira.velikonja@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.
II.1) Opis: prehrambeni izdelki.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
sukcesivna dobava prehrambenih izdelkov od 1. 2. 2007 do 31. 1. 2010.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7,
5000 Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek: 1. 2. 2007
in konec 31. 1. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, kateri je
bilo javno naročilo oddano: kupoprodajna
pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom dobavitelja blaga ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 10.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 1. 2007.
Cena: 8.500 SIT + DDV.
Dokazilo o vplačilu na TRR št.
01100-6030631847 predložiti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: do
9. 1. 2007 do 9.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
IV.3.5) Jezik, v katerem morajo biti sestavljene ponudbe: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnikov s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2007
ob 10. uri; Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7.
VI.4) Dodatne informacije: samo pisno
pri naročniku.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Dijaški dom Nova Gorica
Ob-33434/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dramlje, kontaktna oseba: Lidija Zupanc, Dramlje 7a, 3222 Dramlje, Slovenija, tel. 03/746-16-70 12, faks
03/746-16-80 11, elektronska pošta: danica.galic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dramlje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki
4. zamrznjene ribe,
5. konzervirane ribe,
6. jajca,
7. olja,
8. zelenjava in suhe stročnice,
9. zamrznjena zelenjava in drugi zamrznjeni izdelki,
10. konzervirana zelenjava,
11. sveže sadje,
12. suho sadje,
13. konzervirano sadje,
14. sadni sokovi in sirupi,
15. žita in mlevski izdelki,
16. testenine in jušne zakuhe
17. zamrznjeni izdelki iz testa,
18. kruh in pekovsko pecivo,
19. slaščičarski izdelki in keksi,
20. mehko pecivo, krhko pecivo, potica,
21. začimbe, kava, čaj,
22. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če skupna vrednost
ponudbe presega 10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
Kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
Da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
Da upošteva obveznosti Uredbe (Uradni
list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določe-
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nih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil
in uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena - v
II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 12. 2006.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01320-6030682080.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 18. 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Osnovna šola Dramlje
Ob-33460/06
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., kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP 65-06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebne varovalne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova
62 ali 70.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letne
količine so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, če ponudbena vrednost za
triletno obdobje presega 30,000.000,00 SIT;
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od skupne pogodbene vrednosti za triletno obdobje, če
pogodbena vrednost presega 30,000.000
SIT; bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 1% od skupne
pogodbene vrednosti za triletno obdobje,
če pogodbena vrednost presega 30,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila od datuma izstavitve računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– rok plačila,
– garancijski rok,
– dobavni rok,
– dostava blaga na lokacijo naročnika,
– zagotovitev potrebnih podatkov na dobavnici.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP 65-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 s
sklicem na št. 700-65-06. 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.
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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: do 21. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 11.30, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 819/06
Ob-33555/06
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
01/522-27-73.
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 01/522-27-73.
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 01/522-27-73.
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:
nakup dveh anestezijskih aparatov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.17.21.00-7.
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: nakup
dveh anestezijskih aparatov.
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 10% 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 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni od podpisa primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposob-
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nosti: 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: 10.000 SIT oziroma 41,72 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. 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: 9. 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: 24. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-33572/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktni osebi:
Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, kontaktni osebi:
Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/587-91-27, +386/1/587-95-77,
faks +386/1/587-94-06, elektronska pošta:
sjn@onko-i.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Onkološki inštitut Ljubljana,

Služba javnih naročil, kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, +386/1/587-95-77, faks
+386/1/587-94-06.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil,
kontaktni osebi: Marinka Zadel Vidmar in
Mojca Sluga, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-27,
+386/1/587-95-77, faks +386/1/587-94-06.
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: JNVV 007/05 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kompleti za pripravo radiofarmakov, radiofarmaki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave blaga: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana, Oddelek za nuklearno medicino.
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:
Zaporedna številka in imena sklopov:
1. Kompleti za pripravo radiofarmakov,
2. Radiofarmaki,
3. 131-I-kapsula in 131-I-solucija.
Obseg javnega naročila po posameznih
postavkah v okviru posameznega sklopa je
razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo v celoti, po
posameznih sklopih ali po posameznih postavkah v okviru posameznega sklopa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti vključno z DDV,
– originalna izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti vključno z DDV, ki jo bo izbrani
ponudnik 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 60 dni po prejemu posamezne pravilno
izstavljene fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
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ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. da ima veljavno potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
6. da je ekonomsko – finančno sposoben
za izvedbo javnega naročila, kar pomeni, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa več kot sedem zaporednih dni,
7. da ima prevoznik, ki bo vršil prevoze
blaga, ki je predmet javnega naročila, licenco za prevoz takih snovi,
8. da imajo ponujeni radiofarmacevtski
izdelki dovoljenje za promet z zdravilom,
9. da ponudnik dobavlja blago, ki je predmet javnega naročila, uporabnikom v RS ali
v drugih državah EU.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost.
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež,
5. potrdilo, ki ga izda ustrezni pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora podati ustrezna dokazila
tudi za podizvajalce. Starost listin: listine
morajo odražati aktualno stanje ne glede
na starost.
6. Listine so sledeče:
– revidirana bilanca stanja in bilanca
uspeha za zadnji 2 leti, če je ponudnik zavezan k revidiranju ali bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnji 2 leti, če ni zavezan
k revidiranju,
– BON 1/P ali BON 2,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred.
Samostojni podjetniki pa morajo predložiti:
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. kopija licence prevoznika,
8. kopija dovoljenja za promet z zdravilom za vsak ponujeni radiofarmacevtski
izdelek,
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9. reference za vsak proizvod posebej
potrjene od uporabnikov v RS ali drugih
držav EU.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2007.
Cena: 3.600 SIT oziroma ta vrednost
preračunana v € po tečaju zamenjave, kadar se bo razpisna dokumentacija pošiljala
po pošti v pisni obliki ali jo bodo potencialni
ponudniki prevzeli osebno. Če pa se bo razpisna dokumentacija pošiljala po elektronski
pošti, je v tem primeru brezplačna.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli, da se jim razpisna dokumentacija pošlje
po pošti, morajo predhodno na transakcijski
račun naročnika nakazati zgoraj omenjeni
znesek. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal po prejetju pisnega zahtevka, z
navedbo prejemnikovega naslova ter dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije.
Št. transakcijskega računa naročnika je
01100-6030277797.
Kolikor bodo potencialni ponudniki želeli
prevzeti razpisno dokumentacijo osebno pri
naročniku, se zgoraj omenjeni znesek plača
na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 12. uri; Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, velika sejna
soba – stavba C.
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: ponudnik bo
moral v ponudbi priložiti prospektni material
in podatke o ponujenih izdelkih na CD-ju in
v pisni obliki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 10/1000
Ob-33580/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Mateja
Hudolin, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-05-106, faks 01/30-05-199,
elektronska pošta: mateja.hudolin@zrss.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Katarina Porenta, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-05-100,
faks 01/30-05-199.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) 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: 125-23/2006-JN – pisarniški material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala. Orientacijske količine in orientacijska
vrednost sta razvidna v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana in območnih
enotah zavoda: OE Koper, OE Nova Gorica,
OE Kranj, OE Novo mesto, OE Celje, OE
Slovenj Gradec, OE Maribor, OE Murska
Sobota, OE Ljubljana (naslovi razvidni iz
razpisne dokumentacije).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska vrednost 20,000.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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:
– cena – 65 točk,
– odzivni čas – 10 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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006 od
10. do 12. ure.
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 PEZR št.
01100-6030633108 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
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morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 10. uri, Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 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: 24. 11. 2006.
Zavod RS za šolstvo
Ob-33584/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Anton Jensterle, Cesta m. Tita 51, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20, elektronska pošta: info@jekoin.si, internetni naslov: www.jeko-in.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Nuša Jelenc, C.
m. Tita 51, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-04-00, faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info@jeko-in.si, internetni naslov:
www.jeko-in.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Kristina Mejač, C.
m. Tita 51, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-04-00, faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info@jeko-in.si, internetni naslov:
www.jeko-in.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.1.2) 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: V/02-JR-85/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stroj za pometanje cest z nadgradnjo
2 m 3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Jesenice, Prešernova 13.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
20. 3. 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 12. 2006 in/ali konec
20. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom za izpolnitev.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
ob dobavi.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: V/02-JR-85/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
št. 07000-0000492171, pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, sklicevanje na številko 240.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2006 ali 19 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 2. 2007 in/ali 70 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2006
ob 12.30; sejna soba podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, Jesenice.

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: 24. 11. 2006.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Ob-33585/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17,
SI-2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, tel. 02/473-01-51, elektronska
pošta: info@sib-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18, 2229 Malečnik, Slovenija, elektronska pošta: info@sib-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
Malečnik 18, 2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
infrastrukturna oprema za preparativni
superkritični kromatograf.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
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:
– sklop 1.: obtočni grelec vode,
– sklop 2.: hladilna postaja,
– sklop 3.: krompresorska postaja za
zrak,
– sklop 4.: obtočni termostati,
– sklop 5.: sistem za skladiščenje in razvod C02,
– sklop 6.: stacionarne faze za superkritično kromatografijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original bančna garancija ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT. Garancija
mora veljati za čas veljavnosti ponudbe;
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene obveznosti bo izbrani ponudnik predložil ustrezno obliko finančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe in
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
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Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da zagotavlja dobavo blaga najkasneje
v 10 tednih po podpisu pogodbe, in dostavo
fco skladišče naročnika razloženo.
Dokazilo: izjava ponudnika o dobavi in
dostavi.
Da zagotavlja, da so izdelki opremljeni z
CE oznako(»Conformité Européene«).
Dokazilo: izjava ponudnika, da proizvodi
izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost,
zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo
evropske direktive za proizvode.
Da zagotavlja, da ponujeno blago izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji za vsak posamezen razpisan sklop blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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Da zagotavlja natančen opis ali prospektni material za ponujeno blago v slovenskem
ali angleškem jeziku in ustreznih certifikatov,
ki to verodostojno dokazujejo.
Dokazilo: priloga tehnični opis in prospektni material oziroma opis ter ustrezne
certifikate.
Da zagotavlja montažo in servis dobavljenega blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika in predlog
servisne pogodbe.
Da je v primeru okvare odzivni čas 2 dni,
garancijsko vzdrževanje minimalno 3 leta in
da nudi nadomestne dele (ponudnik ali njegov pogodbeni partner) še najmanj 10 let od
dneva podpisa primopredajnega zapisnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 12. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2006 do 11.
ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 11.30; na sedežu Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Ob-33595/06
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:
Vanja Herman, dipl. ekon., Oblakova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-78,
faks 03/423-37-56, elektronska pošta: Vanja.herman@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tekstilnih izdelkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov in pooblaščeni predstavniki ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 12. uri; SB Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
pisarna vodje nabavne službe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 56
Ob-33678/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Nazarje, kontaktna
oseba: Metka Poljanšek, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, Slovenija, tel.
03/839-13-60, faks 03/839-13-79, elektronska pošta: Os.nazarje@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2.) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago:
1. sklop: meso – 2,208.000 SIT,
2. sklop: perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca – 1,200.000 SIT,
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3. sklop: mesni izdelki – 500.000 SIT,
4. sklop: ribe in konzervirane ribe –
552.000 SIT,
5. sklop: moka, testenine in mlevski izdelki – 150.000 SIT,
6. sklop: konzervirana živila – 414.000
SIT,
7. sklop: zamrznjena živila – 450.000
SIT,
8. sklop: mleko in mlečni izdelki –
3,600.000 SIT,
9. sklop: kruh – 4,000.000 SIT,
10. sklop: pekovsko pecivo – 800.000
SIT,
11. sklop: sveže sadje in zelenjava –
3,800.000 SIT,
12. sklop: sokovi in sirupi – 552.000
SIT,
13. sklop: ostalo prehrambeno blago
– 1,774.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Nazarje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
20,000.000 SIT letno za vse sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: 1. 2. 2007, konec:
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
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: 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: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2006.
Cena: 11.500 SIT (20% DDV vštet v
ceno).
Pogoji in način vplačila: virmansko, TRR:
01283-6030671671 ali na blagajni šole.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 1. 2007 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 31. 6. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 12. uri; Osnovna šola Nazarje, Zadrečka
cesta 37, Nazarje.
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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 primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Osnovna šola Nazarje
Št. 98/06
Ob-33679/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, kontaktna oseba: Irena Fijavž, Mladinska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-83-440,
faks 02/22-83-449, elektronska pošta: tajnistvo@server.os-bi.kks.net, internetni naslov:
www: server.os-bi.kks.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. skupina: žita, mlevski izdelki (okvirna
vrednost: 2500.000 SIT);
2. skupina: kruh, pekov. in slaščičar.
izdelki (okvirna vrednost: 16,410.000 SIT);
3. skupina: razno prehrambeno blago I
(okvirna vrednost: 4,460.000 SIT);
4. skupina: razno prehrambeno blago
II (okvirna vrednost: 9,160.000 SIT);
4. skupina: mleko in mlečni izdelki
(okvirna vrednost: 3,050.000 SIT);
5. skupina: meso in mesni izdelki
(okvirna vrednost: 23,100.000 SIT);
6. skupina: zamrznjena in konzervirana
hrana (okvirna vrednost: 2,910.000 SIT);
7. skupina: sveža zelenjava in suhe
stročnice (okvirna vrednost: 3,760.000
SIT)
8. skupina: sadje (okvirna vrednost:
2,600.000 SIT).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mladinska 13, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena cena presega 30,000.000 SIT predložiti
originalno bančno garancijo.
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: 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90%,
2. plačilni rok – 10%.
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. 1. 2007.
Cena: 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti
plačilu 12.000 SIT (DDV je vključen) virmansko ali s položnico na transakcijski račun naročnika, št. 01270-6030667167 pri
Banki Slovenije – s pripisom: »za razpisno
dokumentacijo«.
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: do 1. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 1. 2007 ob
12. uri; Osnovna šola Bojana Ilicha, Mladinska ulica 1, 2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2006.
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
Št. 86-1740/2006
Ob-33680/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prizma Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod, kontaktna oseba:
Damijana Pavlin Mlakar, Ponikve 76,
1312 Videm Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-01-00, faks 01/788-01-59, elektronska pošta: info@prizma-ponikve.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Prizma Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod, kontaktna oseba: Damijana Pavlin Mlakar, Ponikve 76, 1312 Videm
Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-01-00,
elektronska pošta: info@prizma-ponikve.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Prizma Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod, kontaktna oseba:
Blanka Lukić, Ponikve 76, 1312 Videm
Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-01-00,
faks 01/788-01-59, elektronska pošta: blanka.lukic@prizma-ponikve.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Prizma Ponikve, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PRIZMA 1/82-1652.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava kuhane hrane za Zavod Prizma
Ponikve.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ponikve 76, 1312 Videm
Dobrepolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava kuhane hrane za enoto Prizma Ponikve
– dva obroka dnevno – kosilo in večerja za
70 stanovalcev, ca. 35 regresiranih obrokov
toplih malic
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ponudnik mora predložiti izjavo
banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1%
pogodbene vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila za lokacijo, kjer se bo hrana pripravljala,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerokoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki jih je moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o
solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa; dokument na dan ponudb ne sme biti
starejši od treh mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja izpolnitev vseh pogojev
naročnika;
Dokazilo: podpisane in žigosane zahtevane izjave.
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano ponudbo
– predračun;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. skupna vrednost ponudbe 60%,
2. ponujena sestava obrokov za stanovalce 20%,
3. ponujena sestava obrokov regresirane
tople malice 20%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: PRIZMA
1/82-1652.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom (z navedbo polnega naslova in številke javnega
razpisa PRIZMA 1/82-1652 na transakcijski
račun št. 01100-6030300010. Prevzem dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu ter potrdilo o registraciji, če
ste davčni zavezanec.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 13. uri; Prizma Ponikve, Posebni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm
Dobrepolje; 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: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Prizma Ponikve,
Posebni socialno varstveni zavod
Ob-33682/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana, Vegova 7, 1000 Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
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: JR-278.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava glasbenih instrumentov in opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Urad za zdravila, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna letna vrednost javnega naročila je 17
mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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: 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 16. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Dokumentacijo lahko naročite po faksu 01/280-67-74, ali po elektronski pošti:
info@zti-lj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 12. 2006 do 15.
ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2006.
Srednja glasbena
in baletna šola Ljubljana
Ob-33713/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dobova, kontaktna oseba:
Meri Vučajnk, Kapelska cesta 25, 8257
Dobova, Slovenija, tel. 07/45-22-203, faks
07/45-22-207, elektronska pošta: oskkdo2s@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dobova,
Kapelska cesta 25, Dobova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
Sklop 1: meso in mesni izdelki,
Sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
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Sklop 3: jajca,
Sklop 4: zamrznjene ribe,
Sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
Sklop 6: kruh pekovski izdelki in sla
ščice,
Sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
Sklop 8: žita in mlevski izdelki,
Sklop 9: sveže in suho sadje ter zelenjava,
Sklop 10: juhe dodatki jedem in za
čimbe,
Sklop 11: zamrznjena sadje in zele
njava,
Sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
Sklop 13: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena 90%,
– dodatne ugodnosti ponudnika 5%,
– certifikat kakovosti 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 12. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovna
šola Dobova, št. 01209 – 6030645518.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 12. 2006 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2006
ob 10.30; Osnovna šola Dobova, Dobova.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Dobova
do roka za oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Osnovna šola Dobova
Ob-33714/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mladinski dom Malči Beličeve, kontaktna oseba:
odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4,
1000 Ljubljana, tel. 01/439-16-30, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-31-96, faks 01/283-31-98, elektronska pošta: odvetnica.breda@razdevsek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mladinski dom Malči Beličeve, kontaktna oseba: odvetnica Breda
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Razdevšek, Slomškova 4, 1000 Ljubljana,
Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon odvetnice: 01/439-16-30,
telefon doma: 01/283-31-96, faks odvetnice: 01/439-16-34, elektronska pošta: breda.razdevsek@odvetnika-bb.com.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Odvetnica Breda Razdevšek,
kontaktna oseba: odvetnica Breda Razdevšek, Slomškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/439-16-30, faks 01/439-16-34.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mladinski dom Malči Beličeve, Mencingerjeva 65,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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: Mladinski dom Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni
razpis – vse skupine živil, posamezno skupino, posamezni podsklop (sklop) v okviru
posamezne skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki,
2. skupina živil – meso in mesni izdelki,
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe,
4. skupina živil – jajca,
5. skupina živil – olja in izdelki,
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje,
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. skupina živil – sadni sokovi in sirupi,
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine,
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa,
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
12. skupina živil – ostalo prehrambeno
blago.
V vsakem sklopu je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel tudi podsklope.
Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezno skupino oziroma razpisane podsklope (sklope)
znotraj posamezne skupine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 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 20. 12. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v odvetniški
pisarni odvetnice Brede Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, od 10. do 12.
ure 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.
29000-0001149307 pri banki Bank Austria
in Creditanstalt, d.d., Ljubljana, s pripisom
za namen: razpisna dokumentacija Zavod
Malči Beličeve. Dokazilo o vplačilu morajo
dostaviti na naslov: Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana,
oziroma faks 01/439-16-34, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2006 do 9.
ure, na naslov naročnika Mladinski dom
Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 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 31. 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: 20. 12. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Mladinski dom Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Mladinski dom Malči Beličeve

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
KSP Litija

Ob-33717/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KSP Litija, kontaktna oseba: Roman Ciglar, Ponoviška 15, 1270 Litija, Slovenija,
tel. 890-00-10, faks 890-00-20, elektronska
pošta: roman.ciglar@ksp-litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samonakladalec za prevoz odpadkov z
dvigalom in menjalnim sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ponoviška cesta 15,
Litija.
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: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TR: št.
02023-0020080754.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2007 do 9. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 1. 2007
ob 10. uri; sedež podjetja, Ponoviška cesta
15, Litija.

Ob-33719/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vodmat, kontaktna oseba:
Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-38-50, faks 01/520-38-58.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Vesna
Paljk, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli Vodmat.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Vodmat,
Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00$.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sveže sadje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sokovi in sirupi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: ostala živila in salama.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za
potrebe šolske prehrane v OŠ Vodmat. Naročnik oddaja naročilo od 15. januarja 2007
do 31. decembra 2008. Živila so razdeljena
v pet sklopov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 1. 2007, konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni po prejemu mesečnega
zbirnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, na
podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP, za kmete: potrdilo o
višini KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je tako zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– fiksnost cen,
– kvaliteta,
– plačilni rok,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 809/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006.
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Cena: 4.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
809-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2010.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 9.30; Osnovna šola Vodmat, Potrčeva
ulica 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2006.
Osnovna šola Vodmat
Ob-33721/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Ivan Prijatelj / OŠ dr. Antona Debeljaka
Loški potok / OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara
/ Vrtec Ribnica, kontaktna oseba: Vesna
Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Cesta Notranjskega odreda 10 / Hrib – Loški potok
101 / Stara Cerkev 21 / Fara 3 / Majnikova
ulica 3, 1310/1317 Sodražica/Loški potok/
Stara Cerkev/Vas/Ribnica, Slovenija, tel.
01/836-63-15/836-72-53/893-80-70/89480-23/386-10-92, faks 01/837-10-00/89380-71/894-21-60/386-13-92.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava živil za potrebe
prehrane v OŠ dr. Ivan Prijatelj, OŠ dr.
Antona Debeljaka Loški potok, OŠ Stara
Cerkev, OŠ Fara in Vrtca Ribnica.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ dr. Ivan Prijatelj,
Cesta Notranjskega odreda 10, 1310 Sodražica, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok,
Hrib-Loški potok 101, 1318 Loški potok, OŠ
Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara
Cerkev, OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas, Vrtec
Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: perutninsko meso in perutninski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: žitni in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za
potrebe prehrane v OŠ dr. Ivan Prijatelj, OŠ
dr. Antona Debeljaka Loški potok, OŠ Stara
Cerkev, OŠ Fara in Vrtcu Ribnica. Naročniki oddajajo naročilo za čas od 1. februarja
2007 do 31. decembra 2009. Živila so razdeljena v enajst sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor vrednost skupne ponudbe presega 30
mio SIT brez DDV bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku najmanj 30 dni po prejemu zbirnega
mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, na
podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD, za tuje ponudnike: v razpisni
dokumentaciji,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnikov,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, ker naročniki tako zahtevajo,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2007.
Cena: 10.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
34-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2007 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 15. uri; OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev
21, 1332 Stara Cerkev.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2006.
OŠ dr. Ivan Prijatelj / OŠ dr. Antona
Debeljaka Loški potok / OŠ Stara
Cerkev / OŠ Fara / Vrtec Ribnica
Ob-33722/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za usposabljanje Janeza Levca,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Karlovška cesta 18, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-81-00, faks
01/241-81-21.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe prehrane v Zavodu za usposabljanje Janeza
Levca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za usposabljanje
Janeza Levca, Karlovška cesta 18, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št. 2
2) Kratek opis: perutninsko meso in perutninski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: izdelki iz žit in mlevski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih
za potrebe prehrane v Zavodu za usposabljanje Janeza Levca. Živila so razdeljena
v enajst sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor vrednost ponudbe presega 30 mio SIT
brez DDV, bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 45 dni po uradnem datumu
prejema mesečnega zbirnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, dovoljenje na
podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD; za tuje ponudnike: v razpisni
dokumentaciji,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je to zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– fiksnost cen,
– kvaliteta,
– plačilni rok,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5-4010/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2007.
Cena: 7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o, številka 02083-0053787157, sklic na številko
5-4010-2006, po modelu 00, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2007 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2007
ob 9.30; Zavod za usposabljanje Janeza
Levca, Karlovška cesta 18, 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: 25. 11. 2006.
Zavod za usposabljanje Janeza Levca
Ob-33723/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JVIZ
Občine Mozirje, OE OŠ Rečica ob Savinji /
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting
d.o.o., Rečica ob Savinji 152 / Kocbekova
cesta 21, 3332/3342 Rečica ob Savinji /
Gornji Grad, Slovenija, tel. 03/837-02-20 /
839-04-40, faks 03/837-02-03 / 839-04-41.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v JVIZ Občine Mozirje, OE
OŠ Rečica ob Savinji in OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JVIZ Občine Mozirje,
OE OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji
152, 3332 Rečica ob Savinji in OŠ Frana
Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21,
3342 Gornji Grad.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: perutninsko meso in perutninski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št. 5
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: izdelki iz žit in mlevski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v JVIZ Občine Mozirje, OE OŠ Rečica ob
Savinji in OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad.
Živila so razdeljena v enajst sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez DDV, bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po uradnem datumu
prejema zbirnega mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,

– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnikov,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je to zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– fiksnost cen,
– kvaliteta,
– plačilni rok,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 37-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 1. 2007.
Cena: 8.100 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
37-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2007 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2007
ob 14.30; JVIZ Občine Mozirje, OE OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332
Rečica ob Savinji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2006.
JVIZ Občine Mozirje, OE OŠ Rečica ob
Savinji / OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Ob-33724/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
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00386/2/321-25-66, faks 00386/2/331-15-33,
internetni naslov: http://www.sb-mb.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: računalniška oprema.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osebni računalniki, tiskalniki, druga rač.
oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor, Računalniški center.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.30.00-5.
2) Kratek opis: osebni računalniki po
specifikaciji A, B in C.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.30-2.
2) Kratek opis: namizni tiskalniki (črnobeli laserski tiskalniki, namizni barvni laserski tiskalniki in brizgalni tiskalniki).
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.20.00-4.
2) Kratek opis: ostala računalniška oprema (DVD-RW in USB 2.0 spominski ključ).
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 21 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok po prevzemu opreme.
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: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo
pristojnega davčnega urada, da ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazen-
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skem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, likvidacije ali
stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od
60 dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
6.1 pravne in gospodarske družbe predložijo BON-2;
6.2 samostojni podjetniki predložijo
BON-1/SP in ustrezno število potrdil od
bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran;
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih vrst in količin opreme iz posameznega
sklopa;
8. izjava, da bo dostava ddp Splošna
bolnišnica Maribor, razloženo v prostore računalniškega centra;
9. izjava, da zagotavlja dobavni rok opreme iz področja javnega razpisa največ 21
dni po sklenitvi pogodbe;
10. izjava, da bo dobavil opremo, ki
ustreza standardom in atestom, ki so potrebni v Republiki Sloveniji;
11. izjava, da zagotavlja najmanj 36-mesečno garancijo na lokaciji uporabnika za
opremo iz sklopa 1 oziroma najmanj 12-mesečno garancijo za sklop 2 in 3;
12. izjava, da zagotavlja, s strani pro
izvajalca oziroma proizvajalcev, pooblaščen in usposobljen servis za vso dobavljeno opremo.
Opomba: ponudniki morajo predložiti potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni
in usposobljeni za servisiranje ponujene
opreme;
13. izjava, da zagotavlja odzivni čas največ 4 ure in servisne storitve 24 ur dnevno
vse dni v letu pod enakimi pogoji;
14. izjava, da zagotavlja nadomestno
opremo, če je čas popravila daljši od 2
dneva.
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 9. 1. 2007.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
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delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Računalniška oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2007 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 7. 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 12. uri; v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice Splošne bolnišnice Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-33725/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Toneta Čufarja, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/231-31-56, faks
01/231-31-35.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90--40, faks 01/421-90--45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v OŠ Toneta Čufarja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št. 3
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sokovi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih
za potrebe šolske prehrane v OŠ Toneta
Čufarja. Naročnik oddaja javno naročilo od
15. januarja 2006 do 31. decembra 2009.
Živila so razdeljena v sedem sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 1. 2007, konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni po prejemu zbirnega
mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, na
podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uvedel postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je to zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– fiksnost cen,
– kvaliteta,
– plačilni rok,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 36/JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o. številka 02083-0053787157, sklic na številko
36-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 13. uri; Osnovna šola Toneta Čufarja,
Čufarjeva ulica 11, 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: 25. 11. 2006.
Osnovna šola Toneta Čufarja
Ob-33726/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-17/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zdravila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
49,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– dokazilo, da je ponudnik sposoben
naročilo izvesti v zahtevanem dobavnem
času,
– izjava o plačilnih pogojih,
– bančna garancija za resnost po
nudbe,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ponudnik kadrovsko in
tehnično usposobljen,
– izjava o referencah,
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR – 17/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 01261-6030921845
UJP, model 00, sklic 06803117.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 20. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 10. uri; Zdravstveni dom Ljubljana –
Uprava, II nadstropje, sejna soba, Metelkova 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 430-478/2006/3
Ob-33891/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo priznanj
policije, št. 430-478/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Policija, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana in Urad za
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organizacijo in kadre Policije, Kotnikova 8,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava priznanj
policije, po naslednjih sklopih: sklop 1:
listine, mape in škatle za priznanja, sklop
2: znaki in nadomestni znaki priznanj,
sklop 3: traki priznanj. Podrobnejši opis in
obseg blaga, ki je predmet javnega razpisa,
je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 21.20.00.00-5, dodatni predmet(-i):
36.21.20.00-0, 17.26.11.10-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Listine, mape in škatle za priznanja
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
za sklop 1 so listine za priznanja, mape za listine in škatle za priznanja. Podrobnejši opis
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.20.00.00-5.
3) Količina ali obseg: listine za priznanja
2700 kosov, mape za listine 5050 kosov in
škatle za priznanja 5050 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 17,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: za listine za priznanja, je dobava sukcesivna v
obdobju do 31. 12. 2008; za mape za listine
je najkasnejši dobavni rok 20. 4. 2007 in za
škatle za priznanja je najkasnejši dobavni
rok 10. 4. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Znaki in nadomestni znaki priznanj
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
za sklop 2 so znaki in nadomestni znaki priznanj. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.21.20.00-0.
3) Količina ali obseg: znaki priznanj 5050
kosov in nadomestni znaki priznanj 5050
kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
10. 5. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Traki priznanj
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
za sklop 3 so traki priznanj. Podrobnejši opis
je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.26.11.10-3.
3) Količina ali obseg: traki priznanj 105
kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,832.708
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
20. 4. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklope 1, 2 in 3) ali posamezni
sklop (sklop 1, sklop 2 ali sklop 3) v celoti.
Ponudniki ne smejo ponuditi posameznih
točk oziroma posameznih postavk iz posameznega sklopa.
Ocenjena vrednost brez DDV: 33,832.708
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi, na osnovi primopredajnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-478/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 5. 1. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43047806, 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
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o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 1. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 1.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali 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.
Opomba pod točko II..3 Rok dobave: za
sklop 1: za listine za priznanja, je dobava
sukcesivna v obdobju do 31. 12. 2008, za
mape za listine je najkasnejši dobavni rok
20. 4. 2007 in za škatle za priznanja je najkasnejši dobavni rok 10. 4. 2007; za sklop
2 je najkasnejši dobavni rok 10. 5. 2007;
za sklop 3 je najkasnejši dobavni rok 20. 4.
2007.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006, Ob-6797/06, za
gradbeno obrtniška preureditvena dela ter
dobavo in montažo notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ, in v skladu z
določilom prvega odstavka 77. člena ZJN-1,
s sklepom št. 961-04/2006-2620 z dne 5. 9.
2006, potrjenega s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-410/06-41-3409 z dne
10. 11. 2006, zavrnil vse prispele ponudbe.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-33286/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pasivna protihrupna zaščita ob G1-3/322
v naselju Gornji Lakoš – kratkoročni
ukrepi na G1-3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0322 cesta G1-3
Črenšovci – D. Lakoš.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I sklop – naseljeni del – lesena
okna in vrata
Sklop št. II sklop – naseljeni del – plastična okna in vrata
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
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dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer:
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju
povezanem s predmetom javnega naročila
(dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2007.
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: 9. 1. 2007 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 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 44,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 1/06-64
Ob-33292/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Majda Koren, Rakeževa ulica
8, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/817-14-10, faks 03/817-14-20, elektronska pošta: domsmarje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, kontaktna
oseba: Vlado Geršak, univ. dipl. org., Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/54-34-615, faks 03/54-34-614, elektronska pošta: Javna.narocila@szozc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija podstrešnih prostorov v namestitvene enote v traktu A v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po priloženi tehnični dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) finančno zavarovanje za resnost ponudbe:
Bančno garancijo za resnost ponudbe
ali drugo ustrezno finančno zavarovanje so
ponudniki dolžni predložiti k ponudbeni dokumentaciji. Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne
dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi
naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem
in banko.
Če ponudnik ne predloži zahtevanega
finančnega zavarovanja, ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja kot je bila
zahtevana v razpisni dokumentaciji, se šteje
njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih
pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika, bo naročnik unovčil
instrument finančnega zavarovanja.
Finančno zavarovanje mora biti izdano v
višini 10% ponudbene vrednosti in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok
veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora
biti le-ta pokrit z instrumentom finančnega
zavarovanja.
b) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izstavljena v
višini 10% pogodbene vrednosti, za ves čas
trajanja pogodbe.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku
ob podpisu pogodbe sicer pogodba ni veljavna. Uporabi se oblika garancije, ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Če se med
trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki
za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega
dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora
temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
c) finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:
Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji (tehničnem pregledu
oziroma prevzemu del). Brez predložene
garancije primopredaja ni opravljena. Rok
trajanja garancije je za 1 dan daljši kot je
garancijski ali jamčevalni rok, ki je določen
v osnovni pogodbi. Garancijski znesek se
mora glasiti na 5% skupne vrednosti pogodbe oziroma skupne vrednosti posla.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih - 42. člen in 42.a člen ter razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države,v
kateri ima sedež;
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb).
1.2 Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov,izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb).
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je bil zaradi
takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen, ter da ne obstaja utemeljen sum, da
je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu,
delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odločitev naročnika v postopku
oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali
dal kakršnokoli korist z namenom, da bi
tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med
ali po izbiri ponudnika. Šteje se, da je sum
utemeljen, če ga lahko naročnik podkrepi z
listinami oziroma izjavami oseb;
Dokazili:
Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb).
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
Dokazili:
Fotokopija potrdila, izdanega s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi

Stran

9338 /

Št.

123-124 / 1. 12. 2006

sodne ali druge prisilne odločbe (dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb).
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da poslovanja ne
vodi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe – gospodarske družbe
– Obrazec BON 1/P, ne starejši kot 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
Obrazec BON 2, ne starejši kot 30 dni od
dneva odpiranja ponudb, iz katerega mora
izhajati, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni bil
blokiran, lahko fotokopija.
Samostojni podjetniki – posamezniki
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti, iz katerega morata biti razvidna
najmanj naslednja podatka: podatek o tekočih dospelih neporavnanih obveznostih in
podatke o neporavnanih obveznosti v zadnjih 6 mesecih.
Dokazilo 1: potrdilo banke, da ponudnik
ni imel blokiranega transakcijskega računa v
zadnjih dvanajstih mesecih, kar je pogoj za
priznanje finančne sposobnosti.
Dokazilo 2: izjava ponudnika, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da je
imel v zadnjem letu pred oddajo ponudbe v
zakonskih rokih plačil poravnane vse finančne obveznosti do svojih podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2006.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave v Uradnem listu RS, pri kontaktni
osebi Vlado Geršak. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o
vplačilu in ID št. za DDV – po faksu št.:
03/54-34-614 na TRR: 06000-0104397810.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 12. 2006 do 8. 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: 27. 12.
2006 ob 8.30, na upravi Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240
Šmarje pri Jelšah.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Ob-33465/06
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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za krožno križišče na trasi OBVO Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0361 cesta G1-5
Brestanica–Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.28-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)

znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ponudniku ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2006 do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2006
ob 8.30; 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
108,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-33466/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja mostu čez Savo pri HE Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0361 cesta G1-5
Brestanica–Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.10-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
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– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila).
– Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika).
– Reference (dokazilo: izjava o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v
garancijskem roku. V ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb,
ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se
je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka
(kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del
od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom jav-
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nega naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2006 do 8.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2006
ob 9.30; 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
683,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 820/06
Ob-33588/06
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, Ljubljana, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
2. nadstropje, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks ++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-12-54.
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 oddelka intenzivne terapije in
novim dvigalom na Ortopedski kliniki.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.51.00-8.
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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.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija oddelka intenzivne terapije in novim
dvigalom na Ortopedski kliniki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% 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
garancijski dobi v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi 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: 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.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 24. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 1. 2007.
Cena: 30.000 SIT (125,19 EUR).
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: 15. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2007
ob 12. uri, Komercialni sektor Kliničnega
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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: 24. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-33677/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-92, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
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: JR G 1/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je izvedba nadgradnje
obnovitvenih in vzdrževalnih del, odplinjanja novega in starega dela deponije
ter namestitev začasnega odplinjanja na
odlagališču komunalnih odpadkov Barje
v Ljubljani v letu 2007 in 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila je 70,000.000
SIT / 292.104,82 EUR (35,000.000 SIT /
146.052,41 EUR leto 2007 in leto 2008
35,000.000 SIT / 146.052,41 EUR).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 1. 2007 in/ali konec 31. 12.
2008.
III.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.3.2) 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:
Največje možno
število točk

1. Cena
2. Količinski popust
Skupaj

100 točk
10 točk
110 točk

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 21. 12. 2006 do
9. ure.
Navedeno dokumentacijo lahko pridobite
vsak dan od 9. do 14. ure, na sedežu podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ul. 6, Ljubljana
– soba 100, od 9. do 14. ure.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., številka 02924-0020286671 oziroma
na blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro, s pripisom JR G 1/07 in identifikacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 9. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana, v sejni sobi št.
200/drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-33681/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MOP
– Agencija RS za okolje, kontaktni osebi:
Janko Vidic in Mitja de Gleria, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-44-18
(Janko Vidic) in 01/478-44-73 (Mitja de Gleria), faks 01/478-40-52, elektronska pošta:
Janko.Vidic@gov.si, Mitja.degleria@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.1.1) 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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade – objekt Vojkova 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vojkova 1a, 1b, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do konca jeseni 2007.
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 mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu – predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki so
predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ima ponudnik 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),
– potrdilo, da ponudnik zagotavlja lastno
kontrolo kvalitete,
– potrdilo, da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 120 dni od datuma za predložitev ponudb,
– potrdilo, da garancijski rok za odpravo
napak izvedenih del ni krajši od 10 let po
uspešno opravljenem tehničnem pregledu
oziroma prevzemu,
– potrdilo, da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZGO).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2007
ob 13.30; Vojkova 1b, 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: 24. 11. 2006.
MOP – Agencija RS za okolje
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Storitve
Št. 01-4-87/15-06
Ob-33278/06
Razveljavitev
Naročnik Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj je s sklepom ugodil zahtevku za
revizijo, katera je bila vložena v postopku
oddaje javnega naročila za izvedbo storitev
čiščenja, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26488/06 in
se javno naročilo razveljavi. Iz tega razloga
naročnik razveljavlja navedeni že objavljeni
javni razpis.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj
Št. 001/06-19
Ob-33742/06
Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega v Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11998/06, za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku »prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov – blata
oziroma mulja iz centralne čistilne naprave
odpadnih vod v Murski Soboti«, je naročnik
Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka
2, Murska Sobota v skladu z določili 77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04), dne 3. 11. 2006 sprejel odločitev, s
katero je zavrnil vse prejete ponudbe.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Ob-33694/06
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-33128/06, z oznako javnega naročila
JN-12-S/2006, za javno naročilo za razvojno
raziskovalni projekt izdelave tehničnih pogojev za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju
objektov stanovanjske gradnje – TPSG, se
popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12.
2006.
Druge določbe razpisne dokumentacije
ostanejo nespremenjene.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-34024/06
Popravek
V javnem razpisu za zavarovanje premoženja, odgovornosti in kolektivno nezgodno
zavarovanje, objavljenem v Ur. l. RS, št. 121
z dne 24. 11. 2006, Ob-33127/06, se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 12. 2006 ob 12. uri.
IV. 3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2006
ob 13. uri.
Druge določbe objave ostanejo nespremenjene.
ARNES
Ob-33290/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2,
1000 Ljubljana.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično  izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično
izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Priloga I B – 23. točka.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-276.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
fizično varovanje objektov, prireditev, izvajanje storitev varnostnega dežurnega
centra in prevoz gotovine.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna letna vrednost javnega naročila je
25 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče: do 15. december
2006.
Cena: 14.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. december 2006
do 12. ure.
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: 19. december 2006 ob 12.30, v predavalnici Emona,
ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Festival Ljubljana
Ob-33420/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Stanislav Koren, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-157, faks
04/23-73-107, elektronska pošta: stanislavkoren@kranj.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) Opis: vzdrževanje javne razsvetljave
ter svetlobno prometne signalizacije.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R – 2 – 131/2006 – 46/10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne
signalizacije na območju Mestne občine
Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Kategorija storitve 01.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega vzdrževanja javne razsvetljave ter
svetlobno prometne signalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007 in/ali konec
1. 3. 2012.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 8.334 EUR z veljavnostjo najmanj do
21. 3. 2007 (vzorec 1).
2. Izjava banke, da bo ponudniku izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 12.500 EUR in jo bo
predložil najkasneje v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe (vzorec 2).
3. izjava ponudnika da bo v 30 dneh po
sklenitve pogodbe sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z vzdrževanjem javne razsvetljave ter svetlobno
prometne signalizacije lahko povzroči tretji
osebi v višini najmanj 75.000 EUR za materialne škode in najmanj 250.000 EUR za
nematerialne škode.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po uradnem 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: poleg garancij iz točke III.1.1. Obvezni
depoziti in jamstva, mora ponudnik predložiti
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne sli druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno.
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3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe).
4. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih
veljavnih v RS.
5. Potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, ne starejše od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne letne vrednosti ponudbe, v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa
– dokazilo obrazca BON 1 in BON 2 ali za
samostojne podjetnike zadnja odločba o odmeri davka in poročilo banke, da račun ni bil
blokiran (dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe).
7. Pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
pravočasno poravnaval vse svoje zapadle
poslovne obveznosti (Izjave ne smejo biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe).
8. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik poravnane vse svoje obveznosti do Mestne
občine Kranj.
9. Izjava, dana pod kazensko materialno
odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli
način ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim
poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. Izpolnjen priložen obrazec o kadrovski usposobljenosti (izobrazba in izkušnje
kadra, minimalne kadrovske zahteve so razvidne iz tehnične specifikacije) s kopijami
prijav na ZPIZ ali kopijami pogodb o delu.
11. Dokazila – izpolnjen obrazec, da ima
ponudnik vsaj tri reference za podobne storitve v zadnjih 3 letih v enaki ali večji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem delu z
vrednostmi in datumi izvedenih del.
12. Izpolnjen priložen obrazec o tehnični
usposobljenosti (oprema, potrebna za izvajanje dejavnosti po predloženem planu del,
minimalna tehnična opremljenost je razvidna iz tehnične specifikacije) z dokazili o
lastništvu ali najemu.
13. Dokazila o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov, potrebnih za opravljanje
dejavnosti. Dokaz, zemljiško knjižni izpisek
ne starejši kot 30 dni, od datuma oddaje ponudbe ali veljavne najemne pogodbe.
14. Izpolnjen obrazec o podizvajalcih.
15. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponudnik zagotavljal interventno vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije v
čim krajšem roku, najkasneje 2 uri po prejetem obvestilu o potrebni intervenciji in da
bo zagotovil strokovno izdelavo in vodenje
katastra javne razsvetljave ter svetlobno
prometne signalizacije na področju Mestne
občine Kranj.
16. Ponudnik mora predložiti program
izvajanja vzdrževanja javne razsvetljave ter
svetlobno prometne signalizacije, glede ka-

drov, organizacije dela, tehnične opremljenosti ter opisati razvojni in finančni vidik za
čas trajanja koncesije po letni dinamiki.
17. Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije in da so podatki v
ponudbi resnični in niso zavajajoči.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cenovno, terminsko in tehnično opredeljen predlog izvedbe vzdrževanja,
2. tehnična opremljenost,
3. strokovna usposobljenost,
4. finančna usposobljenost,
5. izkušnje ponudnika,
6. odzivnost ponudnika.
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 24. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT ali 41,67 EUR.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46090005 pri čemer
mora biti naveden tudi namen plačila: Plačilo razpisne dokumentacije za vzdrževanje
javne razsvetljave ter svetlobno prometne
signalizacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 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 21. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2007
ob 13. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2006.
Mestna občina Kranj
Št. 651/06
Ob-33442/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.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: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-13/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GE Struge, ODD. 37A,
37B, parc. št. 1776/1, k.o. Kompolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-13/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2006
ob 11. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 651/06
Ob-33443/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-14/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: GE Grintavec, ODD. 140,
parc. št. 346/1, k.o. Željne, ODD. 148, parc.
št. 2376/3, k.o. Smuka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.
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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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-14/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 11. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 651/06
Ob-33444/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-15/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GE Sevnica, ODD. 64,
parc. št. 291/1, k.o. Breg, ODD. 74C, 75A,
parc. št. 718/1, k.o. Studenec, ODD. 22B,
parc. št. 1186/9, 1186/12, k.o. Okroglice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene obveznosti.

Stran

9344 /

Št.

123-124 / 1. 12. 2006

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-15/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 11. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 651/06
Ob-33445/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-16/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GE Litija – Šmartno,...
ODD. G46, parc. št. 930, 932/1, 926, 872/2,
k.o. Vintarjevec, ODD. G49, parc. Št. 1096,
1090, k.o. Vintarjevec, ODD. G33, parc. št.
1154/1, k.o. Vintarjevec, ODD. G32, parc. št.
1154/1, k.o. Vintarjevec, ODD. G37, parc. št.
1625, k.o. Vintarjevec, ODD. G45, parc. št.
942/1, k.o. Vintarjevec, ODD. G47, parc. št.
937, k.o. Vintarjevec, ODD. G48, parc. št.
1054/2, k.o. Vintarjevec, ODD. G35, parc.
št. 1154/1, k.o. Vintarjevec, ODD. G50, parc.
št. 1103, k.o. Vintarjevec, ODD. B34, parc.
št. 1146, 1158 k.o. Rovte, ODD. B33, parc.
št. 1060, 1127 k.o. Rovte, ODD. G04, parc.
št. 427/188 k.o. Blekova vas, ODD. B33,
parc. št. 1090, k.o. Rovte, ODD. F11B, parc.
št. 302/2, 302/1, 314/1, 314/5, k.o. Marno.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-16/06.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 11. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 651/06
Ob-33446/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-17/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: GE Žalec,... ODD. 412A,
parc. št. 8/1, k.o. Železno, ODD. 412B, parc.
št. 8/1, k.o. Železno, ODD. 412E, parc. št.
35, k.o. Železno, ODD. 412F, parc. št. 14,
16, k.o. Železno, ODD. 413M, parc. št.
236/15, k.o. Gorica, ODD. 415E, parc. št.
714, 715/1, k.o. Liboje, ODD. 416S, parc.
št. 200, k.o. Zabukovica, ODD. 420M, parc.
št. 209, k.o. Latkova vas, ODD. 421A, parc.
št. 777, k.o. Grajska vas, ODD. 421Z, parc.
št. 480/4, k.o. Miklavž, ODD. 425A, parc.
št. 359/1, k.o. Ločica, ODD. 425E, parc. št.
648/1, 648/2, k.o. Ločica, ODD. 429B, parc.
št. 14/1, k.o. Podvrh, ODD. 434, parc. št.
985, k.o. Založe, ODD. 435, parc. št. 985,
k.o. Založe, ODD. 436B, parc. št. 390/1,
k.o. Založe, ODD. 436C, parc. št. 37, k.o.
Založe, ODD. 436C, parc. št. 38/1, k.o. Založe, ODD. 436D, parc. št. 124, k.o. Založe,
ODD. 436D, parc. št. 124, k.o. Založe, ODD.
437B, parc. št. 43, k.o. Založe, ODD. 438J,
parc. št. 314/11, k.o. Studence, ODD. 438G,
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parc. št. 440/1, k.o. Studence, ODD. 443D,
parc. št. 1455/156, k.o. Levec, ODD. 444,
parc. št. 1176, k.o. Letuš, ODD. 444, parc.
št. 1176, k.o. Letuš.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-17/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 11. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
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Št. 651/06
Ob-33447/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-18/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GE Celje,... ODD. 79C,
parc. št. 781/1, 781/2, k.o. Zvodno, ODD.
401A, parc. št. 1863/1, k.o. Dobrna, ODD.
401B, parc. št. 1336, 1338, k.o. Dobrna,
ODD. 401E, parc. št. 1424/1, k.o. Dobrna,
ODD. 403C, parc. št. 725/1, k.o. Golobinjek,
ODD. 407A, parc. št. 1016/1, k.o. Loka pri
Žusmu, ODD. 407I, parc. št. 497, k.o. Vojnik okolica, ODD. 411A, parc. št. 345, k.o.
Šentjungert, ODD. 411A, parc. št. 345, k.o.
Šentjungert, ODD. 419E, parc. št. 467, k.o.
Ponikva, ODD. 405F, parc. št. 1998, k.o.
Višnja vas, ODD. 406B, parc. št. 124/1, k.o.
Višnja vas,. 406G, parc. št. 89, k.o. Vojnik
okolica, ODD. 413I, parc. št. 1114/3, k.o.
Šentjungert, ODD. 501F, parc. št. ------, k.o.
Dobrna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.
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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: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-18/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 13. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 651/06
Ob-33448/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-19/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GE Radlje LB, ODD.
9125, parc. št. 285, 310, 314, k.o. Brezovec,
ODD. 9167A, parc. št. 1037/10, k.o. Suhi
vrh, ODD. 9154, 9155, parc. št. 1037/10,
k.o. Suhi vrh, ODD. 9123, parc. št. 314, 334,
k.o. Brezovec, GE Radlje LB, ODD. 9124,
9132, parc. št. 709/1,.., k.o. Brezovec.
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: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-19/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 13. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 651/06
Ob-33449/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Ro-
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van, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-20/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: GE Ruše,... ODD. 52A,
parc. št. 531/28, 531/15, k.o. Pekre, ODD.
40C, parc. št. 878/3, k.o. Spodnje Dobrenje,
ODD. 124B, parc. št. 227/1, k.o. Podigrac,
ODD. 96C, parc. št. 14/1, k.o. Zgornja Velka,
ODD. 78B, parc. št. 667/4, k.o. Kovača vas,
ODD. 73C, parc. št. 355, k.o. Zgornja Bistrica, ODD. 75C, parc. št. 322/1, k.o. Zgornja
Bistrica, ODD. 2B, parc. št. 623/3, k.o. Poljčane, ODD. 2E, parc. št. 43/1, k.o. Orešje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-20/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 13. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 651/06
Ob-33450/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Stojan Rovan, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-44, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: stojan.rovan@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-21/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GE Vzhodno Goričko,... ODD. 33F1, parc. št. 3753D, 3756,
k.o. Motvarjevci, ODD. 33D1, 33E1, parc.
št. 3756D, 3755, k.o. Motvarjevci, ODD. 3,
parc. št. 835, k.o. Krog, ODD. 3, 72B5, parc.
št. 833/6, 833/3, k.o. Krog in 1964/1, k.o.
Petanjci, ODD. 81A, parc. št. 1/2, 14/1, 10,
20/3, 20/5, 20/4, 20/7, k.o. Stehovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoriščanje gozdov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
financira izvedbo del iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe,
ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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ročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: najugodnejša cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-2-21/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki UJP št. 01100-6030960677.
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: 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: 21. 12. 2006
ob 13. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 260-4/06-3
Ob-33684/06
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 Bizjak Ovidoni, dipl. ing.,
spec. manag. (05/33-01-450), 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.
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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 varnostne
razsvetljave« (št.: 260-4/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za storitev izvedbe rekonstrukcije varnostne razsvetljave v Splošni bolnišnici »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica.
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:
50.91.10.00.
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 izvedbe in preizkus sistema “v
živo” v 90 dneh po uvedbi v delo (uvedba v
delo v 15 dneh po podpisu pogodbe).
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 2% 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 (elektro instalacije brez
svetil): 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
2% pogodbene vrednosti elektro instalacij
(brez svetil).
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku (svetil): 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 2% pogodbene vrednosti svetil.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupnino
bo naročnik plačal v 60 dneh od prejema
računa, ki ga izvajalec izstavi v zakonskem
roku po uspešno opravljeni primopredaji
predmeta pogodbe in zagonu “v živo” ter
podpisu primopredajnega zapisnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
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veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek iz sodnega oziroma davčnega registra,
– priloga 1) mora biti razvidna registracija
za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje
– priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za
opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga
glede na veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, 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 (razvidno iz potrdila Ministrstva za pravosodje – priloga 3 in podpisane
lastne izjave ponudnika – opomba:lastna
izjava je sestavni del obrazca »Izjava«).
4. 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 – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– prilogi 6, 7 oziroma 8).
B) Na področju referenc:
1. Ponudnik ima vsaj 2 potrjeni referenci
o izvedbi podobnih del na področju izvajanja
elektro instalacij v Republiki Sloveniji ali V
EU (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference).
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
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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);
– lastna izjava, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja,
da soglaša skladno z bistvenimi in drugimi
zahtevami naročnika, določenimi v razpisni
dokumentaciji za predmetno javno naročilo
(priloga št. 6);
– lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da mu
v zadnjih petih letih ni bil vnovčen instrument
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (priloga št. 7);
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št. 8).
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 15. 1. 2007.
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 „obnova varnostne razsvetljave“. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 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: 24. 11. 2006.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-33704/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://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: 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: OIŽ-321-211-1/2006-ARSKTRP/ razpis za dobavo kristalnega belega
sladkorja v centralna skladišča humanitarnih
organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in
Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kristalnega belega sladkorja (v
dveh fazah, dvokilska embalaža) v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 653 ton kristalnega belega sladkorja, v skladišču Tovarne sladkorja Ormož, Opekarniška cesta
4, 2270 Ormož, odgovorna oseba: direktor Jurij Dogša, tel. +386/2/741-03-00, telefaks +386/2/740-12-91, e-pošta: tovarna.sladkorja@tso.si.
Za plačilo transporta je na voljo 1,400.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 12. 2006 in konec
29. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo kristalni beli sladkor, v skladišču Tovarne sladkorja Ormož, Opekarniška cesta 4, 2270
Ormož, odgovorna oseba: direktor Jurij Dogša, tel. +386/2/741-03-00, telefaks +386/2/740-12-91, e-pošta: tovarna.sladkorja@tso.si.
Za plačilo transporta je na voljo 1,400.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o dobavi kristalnega
belega sladkorja (v dveh fazah) v centralna
skladišča Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1,
2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, 1.
točka, 2. točka.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena največja količina dostavljenega kristalnega belega sladkorja,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe se bodo različni stroški transporta
upoštevali tako, da bo razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorjena v fiktivno
količino blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 12. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 12. 2006 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2006
ob 10. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. 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: da; razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb
v Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 6/34
Ob-33712/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oblikovanje marketinških materialov 2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je oblikovanje
marketinških materialov po sklopih, in
sicer:
I. sklop: korporativna promocija,
II. sklop: novoletni program,
III. sklop: marketinška orodja,
IV. sklop: letno poročilo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope:
Sklop št. 1
Naslov: Korporativna promocija
1. Kratek opis:
I. sklop: korporativna promocija:
1. organizacija dogodka,
2. izvedbeno oblikovanje obrazcev in
ostalih materialov CGP,
3. dopolnitev obstoječega priročnika CGP
– notranje in zunanje označevanje, dodatno
označevanje,
4. tipski oglas (v skladu s CGP).
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 93000000.
3) Količina ali obseg:
I. sklop: korporativna promocija:
1. organizacija dogodka,
2. izvedbeno oblikovanje obrazcev in
ostalih materialov CGP,
3. dopolnitev obstoječega priročnika CGP
– notranje in zunanje označevanje, dodatno
označevanje,
4. tipski oglas (v skladu s CGP).
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Novoletni program
1) Kratek opis:
II. sklop: novoletni program:
1. novoletna voščilnica,
2. žepni koledarček,
3 letak,
4. tiskan oglas.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 93000000.
3) Količina ali obseg:
II. sklop: novoletni program:
1. novoletna voščilnica,
2. žepni koledarček,
3. letak,
3. tiskan oglas.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3:
Naslov: Marketinška orodja
1) Kratek opis:
III. sklop: marketinška orodja:
1) prospekt-zgiban,
2. prospekt-knjižica,
3. letak,
4. oglas, pasica,
5. plakat,
6. spletni banner (dinamični, statični),
7. radijski oglas,
8. animirani TV telop,
9. dopisnica,
10. direktno pismo,
11. samolepilna nalepka,
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12. program izdaje priložnostnih znamk.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 93000000.
3) Količina ali obseg:
III. sklop: marketinška orodja:
1. prospekt-zgiban,
2. prospekt-knjižica,
3. letak,
4. oglas, pasica,
5. plakat,
6. spletni banner (dinamični, statični),
7. radijski oglas,
8. animirani TV telop,
9. dopisnica,
10. direktno pismo,
11.samolepilna nalepka,
12. program izdaje priložnostnih znamk.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Letno poročilo
1) Kratek opis: letno poročilo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93000000.
3) Količina ali obseg: 2 letni poročili.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Ponudbe je treba priložiti za: en ali več
sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet
javnega razpisa je oblikovanje marketinških
materialov po sklopih, in sicer:
I. sklop: korporativna promocija:
1. organizacija dogodka,
2. izvedbeno oblikovanje obrazcev in
ostalih materialov CGP,
3. dopolnitev obstoječega priročnika CGP
– notranje in zunanje označevanje, dodatno
označevanje,
4. tipski oglas (v skladu s CGP),
II. sklop: novoletni program:
1. novoletna voščilnica,
2. žepni koledarček,
3. letak,
4. tiskan oglas.
III. sklop: marketinška orodja:
1. prospekt-zgiban,
2. prospekt-knjižica,
3. letak,
4. oglas, pasica,
5. plakat,
6. spletni banner (dinamični, statični),
7. radijski oglas,
8. animirani TV telop,
9. dopisnica,
10. direktno pismo,
11. samolepilna nalepka,
12. program izdaje priložnostnih znamk.
IV. sklop: letno poročilo.
Ponudnik oziroma agencija za oblikovanje marketinških materialov se izbere: z a l.,
ll. in lV. sklop za obdobje 2 let, za lll. sklop
za obdobje 3 let.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.100 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v
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roku 30 dni od izdaje računa, ki ga izbrani
ponudnik posreduje naročniku po opravljeni
storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo narocilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
P 10 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo
uredil vsa pravna razmerja z avtorji oziroma lastniki avtorskih del, če jih bo uporabil za podlago pri oblikovanju storitev, ki so
predmet tega razpisa, in da Pošta Slovenije
ne bo imela nobenih obveznosti (pravnih
in materialnih) do avtorja oziroma lastnika
uporabljenih del.
P 11 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da se zavezuje, da so s plačilom opravljene storitve
poravnane tudi vse obveznosti iz naslova
avtorskih pravic in se v celoti in trajno odreka kakršnemukoli dodatnemu plačilu za
uporabo avtorskih pravic. Ponudnik ohranja
moralne avtorske pravice.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 1 Dokazilo o registraciji.
P 2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
P 3 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 4 Dokazilo o poravnanih davkih.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Dokazila o finančnem poslovanju:
BON 1/P in potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe – izjava, da je ponudnik tehnično
sposoben izpeljati javno naročilo.
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
P 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1.1. sklop - ponudbena vrednost
2.2. sklop - ponudbena vrednost
3.2. sklop - kreativna rešitev
4.3. sklop - ponudbena vrednost
5.3. sklop - kreativna rešitev
6.4. sklop - ponudbena vrednost
7.4. sklop - kreativna rešitev

Ponderiranje

100
50
50
50
50
50
50
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 98-2006/JNS.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
7. 1. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da; 8.34 EUR.
Pogoji in način plačila: za razpisno dokumentacijo ni potrebno plačilo, če si zainteresirani ponudnik sam natisne razpisno dokumentacijo s spletne strani Pošte
www.posta.si. Če pa ponudnik želi prejeti razpisno dokumentacijo po pošti,
pošlje dokazilo o plačilu po faksu na št.
02/449-23-79.
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 24. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 1. 2007
ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-33715/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 401-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja Občine Gornja
Radgona.
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: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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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.
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: 401-1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2006.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na UJP račun Občine Gornja Radgona št.
01229-0100012643, iz katerega so razvidni
naslednji podatki (firma, točen naslov, davčna št. – sklic nakazila, davčni zavezanec,
namen nakazila – zavarovalne storitve).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 28. 2. 2008.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokazujejo s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 12. 2006
ob 13. uri; Velika sejna soba občinske uprave – Občine Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Občina Gornja Radgona
Ob-33718/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kontaktna oseba: Nataša Dreu, univ.
dipl. prav., Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-90-323, faks 02/25-27-056,
elektronska pošta: natasa.dreu@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov – čiščenje
stavb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Razlagova 14,
20 in 22.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 10. 1. 2007, konec 9. 1. 2008.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji za priznanje sposobnosti po 42.
členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazca BON-1
in BON-2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za ugotovitev tehnične usposobljenosti
naj ponudnik predloži seznam najvažnejših opravljenih storitev čiščenja v zadnjih
treh letih.
Ponudnik mora predložiti tudi spisek
vseh tekočih izvajanj javnih naročil, ki jih
trenutno opravlja. Naročnik bo sam preveril
kvaliteto referenčnosti. Kolikor bo katera referenca negativna, bo pomenila izločitveni
kriterij. Izločitveni kriterij bo podan, če se pri
ponudniku izkaže ena negativna referenca.
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: 15. 12. 2006 ali 21 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 1. 2007 ali 1 mesec in/ali 4
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2006
ob 12. uri; sejna soba v mansardi na Razlagovi 14, 2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ob-33720/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o.,
Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija,
tel. 01/564-70-67, faks 01/564-73-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozi šolskih otrok.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je redni (dnevni)
prevoz šolskih otrok in občasni prevozi
šolskih otrok za potrebe OŠ Dol pri Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: redni prevozi – šolski
okoliš OŠ Dol pri Ljubljani; občasni prevozi
– različne lokacije glede na potrebe naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1; št.
kategorije 2; predmet: storitve kopenskega
transporta.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
Redni prevozi šolskih otrok. Sklop je razdeljen na dva podsklopa:
1. podsklop: redni prevozi z avtobusom,
2. podsklop: redni prevozi s kombijem.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis:
Občasni prevozi šolskih otrok. Sklop je
razdeljen na dva podsklopa:
1. podsklop: občasni prevozi z avtobusom,
2. podsklop: občasni prevozi s kombijem.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: redni
(dnevni) prevozi šolskih otrok na relaciji OŠ
Dol pri Ljubljani – Senožeti – OŠ Dol pri
Ljubljani, z vsemi vmesnimi postajami na
tej relaciji; OŠ Dol pri Ljubljani – Brinje – OŠ
Dol pri Ljubljani, z vsemi vmesnimi postajami na tej relaciji; šolski okoliš Podružnične
šole Dolsko; po potrebi šolski okoliš Podružnične šole Senožeti; redni (dnevni) prevozi
šolskih otrok s kombijem; občasni prevozi šolskih otrok za potrebe ekskurij, šole v
naravi, dnevne dejavnosti, kulturni, športni,
naravoslovni dnevi ipd.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: za redne
prevoze – plačilni rok 30 dni po prejemu
mesečnega računa; za občasne prevoze
– plačilni rok 30 dni po prejemu računa, po
opravljeni storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevo iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1, poleg tega še Zakon o prevozih v
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cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (licenca za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu),
– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1(lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike BON
1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank, ki
vodi ponudnikove transakcijske račune,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi redne
(dnevne) prevoze šolskih otrok, v primeru,
da se prijavlja za opravljanje rednih prevozov,
– da ponudnik lahko zagotovi občasne
prevoze šolskih otrok, v primeru, da se prijavlja za opravljanje občasnih prevozov,
– da ponudnik za prevoz šolskih otrok
lahko zagotovi vozni park v skladu z veljavnimi predpisi,
– da ponudnik razpolaga z zadostnim
številom vozil za prevoz šolskih otrok,
– da ima ponudnik ustrezno usposobljene voznike, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz
otrok v cestnem prometu,
– da ima ponudnik reference s področja
prevozov šolskih otrok,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki s katerimi se
vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. stalen popust,
3. dodatne ugodnosti,
4. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 736/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 12. 2006.
Cena: 4.500 SIT.
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Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
736-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 12. 2006 do 12.
ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 12. 2006
ob 14.30; OŠ Dol pri Ljubljani, Videm 17,
1262 Dol pri Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2006.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 476-3/2006/34-101002
Ob-33775/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/400-32-88, v roke: Bojan
Valancic, e-pošta: bojan.valancic@gov.si,
faks 00386/1/400-32-90.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mg.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za izbor Izvajalca
skrbnega pregleda, cenilca vrednosti premoženja in svetovalca v postopku prodaje
kapitalske naložbe Republike Slovenije v
družbi Telekom Slovenije d.d.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet tega javnega razpisa je izbor najugodnejšega ponudnika – izvajalca za
izvedbo storitev v okviru odprodaje dela
kapitalske naložbe države v družbi Telekom Slovenije d.d.

Stran

9352 /

Št.

123-124 / 1. 12. 2006

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: skrbni pregled
1) Kratek opis: izbor revizijske družbe (v
nadaljevanju: revizijska družba) za izvedbo
skrbnega pregleda družbe Telekom Slovenije d.d. v skladu z Zakonom o revidiranju
(Uradni list RS, št. 11/01, s spremembami
in dopolnitvami) (v nadaljevanju: Zakon o
revidiranju).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74121000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: cenitev
1) Kratek opis: izbor pooblaščenega
cenilca vrednosti podjetij v skladu s prvim
odstavkom 63. člena Zakonu o revidiranju
oziroma mednarodno priznane finančno
svetovalne institucije za izvedbo cenitve
vrednosti premoženja družbe Telekom Slovenije d.d.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74121000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: svetovanje
1) Kratek opis: izbor svetovalca oziroma
svetovalcev (v nadaljevanju: svetovalec oziroma svetovalci) pri prodaji lastniškega deleža Republike Slovenije v družbi Telekom
Slovenije d.d. za opravljanje svetovalnih in
finančnih storitev v zvezi z izdajo, prodajo,
nakupom ali prenosom vrednostnih papirjev v skladu s 94. členom Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju:
Zakon o javnih naročilih) vse v skladu z
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 123/03) (v nadaljevanju: Uredba) in drugimi veljavnimi predpisi
Republike Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 40 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je določen v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
40 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v okviru ponudbe predložiti:
– Originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe za znesek v višini 10% od ponujene cene za izvedbo storitev v okviru javnega naročila po tem javnem razpisu (skupaj
z DDV in ostalimi dajatvami, ki bremenijo
naročnika), v vsebini v skladu z vzorcem
bančne garancije kot izhaja iz Obrazca št.
10. Ta garancija za resnost ponudbe mora
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biti veljavna najmanj do 1. 5. 2007, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika
garancije.
– Originalno izjavo banke, da bo izdala
dve bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ponudnika po pogodbi za izvedbo javnega naročila obakrat za
znesek v višini 10% od ponujene cene za
izvedbo storitev v okviru javnega naročila
po tem javnem razpisu.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30 dni od prejema
računa. Avansnih plačil ni. Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: zadostuje pogodbena
povezava.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o registraciji, izdano pri pristojnem sodišču ali pri drugem pristojnem
uradnem organu, za opravljanje dejavnosti
potrebne za izvedbo storitev, ki so predmet
javnega naročila po tem javnem razpisu: (i)
za pravne osebe: vsi registrski listi iz sodnega registra ali drugega pristojnega uradnega registra, iz katerih izhaja registracija
ponudnika za opravljanje dejavnosti; (ii) za
samostojne podjetnike: potrdilo o registraciji
AJPES ali drugega pristojnega uradnega
registra, iz katerega izhaja registracija ponudnika za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; potrdilo v Republiki
Sloveniji izdaja Ministrstvo za pravosodje,
ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije pa predloži potrdilo pristojnega organa v
državi, v kateri ima sedež oziroma pristojnega organa v Republiki Sloveniji, če ta takšno
potrdilo izdaja;
– potrdilo, ki ga izdaja pristojno sodišče,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje ali omejitev poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež; ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije
pa predloži potrdilo pristojnega organa v
državi, v kateri ima sedež;
– potrdilo, ki ga v Republiki Sloveniji izda
DURS, v drugih državah pa pristojni organ
te države, da je ponudnik poravnal vse davke in prispevke oziroma vse javne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež in
da je ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati; datum
izdaje tega potrdila na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od devetdeset dni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,

št. 71/99, 78/99 in 64/01) (v nadaljevanju:
Odredba o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov), ki potrjuje, da ima
ponudnik za javno naročilo po tem javnem
razpisu, po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od petnajstih dni pred dnevom oddaje ponudbe po
tem javnem razpisu, poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov; poročilo pooblaščenega revizorja se predloži le
v primeru, če vrednost ponudbe presega 50
milijonov SIT (brez DDV).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ustrezno izpolnjen obrazec: Reference
ponudnika (Obrazec št. 5);
– ustrezno izpolnjen obrazec: Seznam
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
(Obrazec št. 6);
– ustrezno izpolnjen obrazec: Reference
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
(Obrazec št. 7);
– ustrezno izpolnjen obrazec: Predračun
(Obrazec št. 8).
Ponudnik mora v delu ponudbe glede
ponujene cene za svoje storitve, ponuditi
ceno, v okviru katere so zajeti tudi vsi davki
in vsi stroški izvajanja storitev, vključno s
stroški morebitnih njegovih podizvajalcev,
in sicer tako, da bo struktura ponujene cene
(oziroma da bodo vsi elementi ponujene
cene) jasno razvidna; v ponudbi mora biti
tudi natančno opredeljena predvidena poraba časa s strani posameznih izvajalcev
in cena za porabljeni čas oziroma cena za
izvedbo storitev za posamezne kategorije
izvajalcev.
– ustrezno izpolnjen obrazec: Terminski
načrt (Obrazec št. 9).
Ponudnik mora izpolniti terminski načrt
izvedbe storitev v okviru predvidenih aktivnosti v skladu s Strateškimi usmeritvami.
– originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe za znesek v višini 10% od vrednosti ponujene cene ponudnika za njegove
storitve v okviru javnega naročila po tem javnem razpisu, izstavljeno v dobro naročnika
v vsebini v skladu z vzorcem za to bančno
garancijo (Obrazec št. 10);
– originalno izjavo banke, da bo v dobro naročnika izdala dve bančni garanciji
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ponudnika, obakrat za znesek v višini 10%
od vrednosti ponujene cene ponudnika za
njegove storitve v okviru javnega naročila po
tem javnem razpisu; banka izda to izjavo v
vsebini v skladu z vzorcem te izjave oziroma
te bančne garancije (Obrazec št. 11); če bi
bila izdajateljica teh bančnih garancij banka
s sedežem izven Republike Slovenije, mora
biti njen rating po IBCE najmanj AA-;
– na vsaki strani parafiran ter na zadnji
strani podpisan vzorec pogodbe za izvedbo
javnega naročila (Obrazec št. 12).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-4/2006-DEK.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 2. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 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 1. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 2.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov se bodo
morali izkazati naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
Zakoniti zastopniki ponudnikov, ki so kot
takšni vpisani v sodnem registru pristojnega
sodišča ali v drugi uradni javni evidenci države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne
potrebujejo posebnega pooblastila za zastopanje ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mg@gov.si, tel. 00386/1/400-32-88,
faks 00386/1/400-32-90, internetni naslov:
www.mg.gov.si.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mg@gov.si, tel.
00386/1/400-32-88, faks 00386/1/400-32-90,
internetni naslov: www.mg.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-33744/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
po odprtem postopku objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30807/06, za dobavo sekundarne opre-
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me za RTP Koroška vrata, naročnik podaljšuje rok za oddajo in javno odpiranje
ponudb:
Rok za oddajo in odpiranje ponudb:
– rok za oddajo ponudb: 27. 12. 2006
do 8. ure,
– javno odpiranje ponudb: 27. 12. 2006
ob 9. uri.
Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije
Ob-33593/06
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: Karel Jeršin
in Jurij Juren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-94-12,
01/588-94-02, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: karel.jersin@energetika-lj.si, jurij.juren@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 215, kontaktna oseba:
Silvester Koren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, ali osebno v vložišče Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
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: PDP-34/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivne dobave omaric za glavno
plinsko zaporno pipo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 70.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.50.00.00-7, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E176-7.
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: okvirna
količina 1.518 različnih kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianko menica za dobro izvedbo obveznosti
po okvirnem sporazumu, bianko menica kot
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: najmanj 30 dni od datuma izdaje
posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazenso
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančni sposobnosti: na ponudnikovem transakcijskem računu ne sme
biti dospelih neporavnanih obveznosti v roku
zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnične zahteve naročnika – potrditev,
– dokazila iz tehničnih zahtev (certifikati,
atesti, standardi),
– tehnična specifikacija proizvajalca za
ponujeno blago,
– garancijski rok – 12 mesecev,
– potrditev maksimalnih dobavnih rokov,
– izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-34/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 12. 2006 do
10. ure.
Cena: 5.000 SIT (20,86 EUR).
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022, s
sklicem na št. 800-34-06. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 36 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2006
ob 11.30, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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: okvirni sporazum z izbranim dobaviteljem bo sklenjen za
obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 2732/06
Ob-33683/06
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), Janez Skok, 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 43/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava primarne in sekundarne opreme
za RTP 110/20 kV Vrhnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostavna dispozicija za
razpisano opremo je lokacija RTP Vrhnika
na Vrhniki, razloženo, oziroma zmontirano in
preizkušeno v skladu z zahtevami v PZR.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214100-0.
2) Kratek opis: 110 kV odklopniki.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
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Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214110-3.
2) Kratek opis: 110 kV ločilniki.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000-9.
2) Kratek opis: 110 kV merilni transformatorji.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31216000-3.
2) Kratek opis: 110 kV odvodniki prenapetosti.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214000-9.
2) Kratek opis: 20 kV oprema.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000-1.
2) Kratek opis: oprema vodenja, zaščite
in meritev.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31154000-0.
2) Kratek opis: oprema lastne porabe.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
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: javni
razpis sestavljajo naslednji razpisni sklopi:
– sklop št. 1: 110 kV odklopniki,
– sklop št. 2 110 kV ločilniki,
– sklop št. 3 110 kV merilni transformatorji,
– sklop št. 4: 110 kV odvodniki prenapetosti,
– sklop št. 5: 20 kV oprema,

– sklop št. 6: oprema vodenja, zaščite
in meritev in
– sklop št. 7: oprema lastne porabe.
Celotna količina in obseg so razvidni iz
popisa opreme v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čimkrajši dobavni rok, oziroma rok
izvedbe od podpisa pogodbe, najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini:
– 500.000 SIT, če znaša skupna ponudbena vrednost vseh razpisnih sklopov za
katere daje ponudbo do vključno 30,000.000
SIT;
– 1,000.000 SIT, če znaša skupna
ponudbena vrednost vseh razpisnih sklopov za katere daje ponudbo do vključno
100,000.000 SIT
– 2,000.000 SIT, če znaša skupna ponudbena vrednost vseh razpisnih sklopov za
katere daje ponudbo nad 100,000.000 SIT
(rok veljavnosti garancije za vse razpisne
sklope je 150 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:
V redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odražati
zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
V 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,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
V BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
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roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo, da ponudnik lahko ponudi
razpisano opremo,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene
opreme.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– dokazilo – referenčno potrdilo, da je
bila ponujena oprema že vgrajena v objekte
primerljivih distribucijskih elektroenergetskih
sistemov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
V – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe.
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.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28408 in Glasilo Evropske skupnosti št.
2006/S 195-207146 z dne 12. 10. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
2. garancijski rok (6% delež),
3. certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 43/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 20. december
2006, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-43-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. december 2006
ali 23 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 19. maja 2007 ali 150 dni od
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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: 20. 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 15. decembra 2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. november 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Javni razpisi za
natečaj
Storitve
Št. 4302-51/2006
Ob-33685/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kontaktna oseba: Janja Sever, univ.
dipl. inž. arh., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-47-94, faks 01/478-47-19,
elektronska pošta: janja.sever@gov.si, internetni naslov: http://www.mvzt.gov.si v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije: Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač
Arko, udia, Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680,
elektronska pošta: natecaj@zaps.si, internetni naslov: http://www.zaps.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Toming Consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Primož Praper, univ.
dipl. inž. gr., Šaleška c. 21, 3320 Velenje, Slovenija, tel. +386/3/898-71-83, faks
+386/3/898-71-88, elektronska pošta: primoz.praper@toming-c.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Toming Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Primož Praper, univ. dipl. inž. gr.,
Šaleška c. 21, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/898-71-83, faks +386/3/898-71-88,
elektronska pošta: primoz.praper@tomingc.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati prijave za sodelovanje/projekte: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kontaktna oseba: Janja Sever,
univ. dipl. inž. arh., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-47-94,
faks +386/1/478-47-19, elektronska pošta: janja.sever@gov.si, internetni naslov:
http://www.mvzt.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni razpis z natečajem za pridobitev arhitekturne rešitve za objekt Center
za raziskave in diagnostiko škodljivih orga-
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nizmov, genetiko in fiziologijo rastlin za uporabnika Kmetijski inštitut Slovenije (delovni
naslov Center KIS 2006) in izbiro izvajalca
za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo objekta in zunanjo ureditev v območju urejanja na parc.št. 1739/2,
1739/3, 1742/1 k.o. 2636_01-BEŽIGRAD v
Ljubljani.
II.1.2) Opis: javni, anonimni, enostopenjski, mednarodni, projektni natečaj za
pridobitev arhitekturne rešitve za objekt
Center za raziskave in diagnostiko škodljivih organizmov, genetiko in fiziologijo
rastlin za uporabnika Kmetijski inštitut
Slovenije z zunanjo ureditvijo.
II.1.3) Lokacija: Ljubljana, Hacquetova
17.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
1. urbanistična zasnova celotnega kompleksa,
2. arhitektonska zasnova,
3. trajnostni razvoj, ekonomičnost izgradnje in obratovanja,
4. ponudbena cena,
5. reference,
6. standardi kakovosti, nagrade.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4302-51/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2007.
Cena: 20.000 SIT (83, 64 EUR).
Pogoji in način plačila: na TR pooblaščenega inženiringa Toming Consulting d.o.o.
TRR SI56 251009707833102 pri Probanki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe morajo prispeti do 6. 2. 2007 do 15. ure na Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija ali morajo biti oddane v vložišču MVZT.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: jezik, v katerem morajo biti
elaborati, je slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 2,700.000 SIT (11.266,90
EUR),
2. nagrada: 1,750.000 SIT (7.302,62
EUR),
3. nagrada: 1,100.000 SIT (4.590,62
EUR),
trije odkupi po 550.000 SIT (2.295,11
EUR).
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina znaša predvidoma
320.000 SIT bruto bruto (1.335,34 EUR).
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Janja Sever, univ. dipl. inž. arh, predsednica za naročnika MVZT;
Janez Lajovic, univ. dipl. inž. arh., namestnik predsednica za ZAPS;
dr. Andrej Simončič, univ. dipl. inž. agr.,
za naročnika MVZT;
Martin Plut, univ. dipl. prav., član za naročnika MVZT;
Marko Cotič, univ. dipl. inž. arh., član
za ZAPS;
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Boštjan Hočevar, univ. dipl. prav., namestnik članov za naročnika MVZT;
Janez Vertačnik, univ. dipl. gr., namestnik članov za naročnika MVZT;
Mima Suhadolc, univ. dipl. inž. arh., poročevalka;
Primož Praper, univ. dipl. inž. gr., skrbnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2006.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 430-318/2006/15
Ob-33597/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Nataša Grgasovič, tel. +386/1/428-57-84,
e-pošta: natasa.grgasovic@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: pravosodje in notranje zadeve, dobava osebne zaščitne opreme in informacijske
opreme za potrebe usposabljanja osebja za
policijske mirovne operacije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava osebne zaščitne opreme in informacijske opreme za potrebe usposabljanja in formiranje enote, ki bo usposobila
delavce policije za ravnanje pri različnih
skupnih akcijah EU v skladu s splošno
varnostno politiko.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.20.00.00-1; dodatni predmet(-i):
30.21.33.00-8,
30.26.00.00-9,
32.42.20.00-7, 33.45.21.00-4, 32.33.32.00-8,
32.23.20.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 48.528 EUR brez 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: Desiree number:
2004/016-710.04.02.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Druge prejšnje objave: 2006/83-22515 z
dne 4. 8. 2006.
Št. naročila: 2
Naslov: Informacijska oprema za usposabljanje osebja
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
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:
Skupna končna vrednost naročila:
48.528 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e):
a) Prehodni vir 2004 – JHA – Pravosodje
in notranje zadeve,
b) Številka
programa:
2004/016-710.04.02.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis
je obsegal 2 sklopa, pri čemer je le-ta uspel
za sklop 2, katerega predmet je bila informacijska oprema za usposabljanje osebja
– prenosni računalnik, strežnik, Ethernet
stikalo, projektor in interacijski projekcijski
panel in konferenčni sistem. Javni razpis za
sklop 1 ni uspel.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa 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: natasa.grgasovic@gov.si, tel. +386/1/428-57-84,
faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-318/2006/15
Ob-33598/06
I.1) Name, address and contact point(s):
Republic of Slovenia, Ministry of Interior,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Nataša Grgasovič,
telephone +386/1/428-57-84, e-mail: natasa.grgasovic@gov.si, fax +386/1/428-57-91.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– ministry or any other national or federal authority, including their regional or local
sub-divisions;
– general public services.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: justice and home
affairs, Supply of personal protective equipment and information equipment for training purposes for the police peace operations.

II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(b) Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: MOI, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenia.
NUTS code: SI00E.
II.1.4) Short description of the contract or
purchase(s): supply of personal protective equipment and information equipment
for training purposes to establish police
unit that will provide trained police officers for different EU common activities
according to the common foreign and
security policy.
II.1.5) Common procurement vocabulary
(CPV):
main
vocabulary,
main object: 30.20.00.00-1, additional
object(s): 30.21.33.00-8, 30.26.00.00-9,
32.42.20.00-7, 33.45.21.00-4, 32.33.32.00-8,
32.23.20.00-8.
II.1.6) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.2) Total final value of contract(s):
48.528 EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: lowest price.
IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed
by the contracting authority: desiree number: 2004/016-710.04.02.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
Other
previous
publications:
2006/83-22515 of 4. 8. 2006.
Contract no.: 2
Title: Information equipment and related
articles for training
V.1) Date of contract award: 15. 11.
2006.
V.2) Number of offers received: 2.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: DAT – CON d.o.o., Polzela 136a,
3313 Polzela, Slovenia, e-mail: info@datcon.si, telephone +386/3/703-33-00, fax
+386/3/572-04-08.
V.4) Information on value of contract:
Total final value of the contract: 48.528
EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be subcontracted: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes.
If yes, reference to project(s) and/or
programme(s):
a) Transition Facility for Slovenia – JHA
– Justice and Home Affairs,
b) Desiree
number:
2004/016-710.04.02.
VI.2) Additional information: the tender
contained two lots. The contract was awarded for lot 2. The subject of lot 2 was information equipment for training of the staff
– notebook, server, Ethernet switch, projector and interactive projection panel and
conference system. The tender for lot 1 was
not awared to any tenderer.
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures: National review commission, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
dkom@gov.si, telephone +386/1/234-28-00,
internet address: http://www.gov.si/dkom/,
fax +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Lodging of appeals: the last date
for lodging the appeals is ten days after
receiving the decision on the award of a
contract.
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VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained: Ministry of Interior, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
natasa.grgasovic@mnz.si,
telephone
+386/1/428-57-84, fax +386/1/428-57-91.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
24. 11. 2006.
Ministry of Interior
Ob-33273/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 77-2006/JNB.
II.5) Kratek opis: tovorne prikolice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno (90 točk);
3. garancijsko dobo (5 točk);
5. dobavni rok (5 točk).
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. 98 z dne 22. 9. 2006,
Ob-26370/06.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je zaključil
postopek naročanja po odprtem postopku
brez izbora, ker je dobil nesprejemljivo ponudbo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-33274/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 68-2006/JNB.
II.5) Kratek opis: skuterji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,870.222 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno (70 točk);
2. servisno mrežo (10 točk);
3. garancijsko dobo (10 točk);
4. ceno servisnih pregledov (5 točk);
5. dobavni rok (5 točk).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23491/06.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je zaključil
postopek naročanja po odprtem postopku
brez izbora, ker je dobil nesprejemljivo ponudbo.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-33279/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pohištvena oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Atlas Oprema, d.o.o., Samova 12A, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,022.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 57 z dne 2. 6.
2006, Ob-15396/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-33297/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550,
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta;
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00.-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 33.19.51.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 040/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
42,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 040/2006-E-ODP/B,
sklop C, D – LCD monitorji, tiskalniki: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec,
Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-00-300.
Sklop A, B – prenosni računalniki, osebni
računalniki: FMC d.o.o., kontaktna oseba:
Jože Knez, Letališka 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/520-59-04.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 040/2006E-ODP/B.
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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. 98 z dne 22. 9. 2006;
Ob-26223/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-49/2006
Ob-33298/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo opreme
za nadzor državne meje in druge tehnične
opreme, št. 430-49/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave blaga je Ministrstvo
za notranje zadeve, Policija, Vodovodna
93a, Ljubljana in (za sklop 18) Ministrstvo
za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 95,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava opreme
za nadzor državne meje in druge tehnične opreme, (za sklop 1, sklop 2, sklop 4,
sklop 5, sklop 6, sklop 8, sklop 15) izvedba usposabljanja za predmetno opremo,
(za sklop 8) izvedba popravila in nadgradnja opreme, (za sklop 15) izvedba
montaže opreme ter (za sklop 18) izvedba
inštalacije, validacije in zagona opreme,
ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1: dobava detektorjev eksploziva
in narkotikov,
– sklop 2: dobava detektorjev CO2,
– sklop 3: dobava ročnih svetilk,
– sklop 4: dobava endoskopov,
– sklop 5: dobava naprav za preverjanje
pristnosti dokumentov,
– sklop 6: dobava vmesnikov za priklop
naprav VSC4C in VSC4CX na osebni računalnik,
– sklop 7: dobava ročnih lup z različnimi
viri svetlobe,
– sklop 8: popravilo in nadgradnja mobilne termovizije,
– sklop 9: dobava naprav za nočno opazovanje,
– sklop 10: dobava naprav za natančno interno pregledovanje vozil in tehničnih
sklopov,
– sklop 11: dobava video kamere,
– sklop 12: dobava naprave za nočno
opazovanje (svetlobni ojačevalnik) za priklop na fotoaparat Canon EOS,
– sklop 13: dobava GPS sprejemnika,

Stran

9358 /

Št.

123-124 / 1. 12. 2006

– sklop 14: dobava sistema video kamere za montažo v avtomobil,
– sklop 15: dobava video-nadzornih sistemov za mejne prehode in snemalnih naprav za zajem videoposnetkov,
– sklop 16: dobava setov naprav za interni vizuelni pregled vozil, tehničnih naprav
in prostorov,
– sklop 17: dobava kovčkov za kriminalistično tehnične oglede,
– sklop 18: dobava plinskega kromatografa 6890N z masnim spektrometrom AGILENT 5975.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 203,618.388,30 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: 430-49/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 23 z
dne 3. 3. 2006, Ob-6064/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava detektorjev eksploziva
in narkotikov
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pan Elektronik d.o.o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo,
Slovenija, e-pošta: ales.podgorsek@panelektronik.si, tel. +386/4/277-00-00, faks
+386/4/277-00-26.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 103,680.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
99,917.856 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Dobava detektorjev CO²
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dräfer Slovenija d.o.o., Nadgoriška cesta
19, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija,
e-pošta: marko.zigon@draeger.com, tel.
+386/1/561-22-63, faks +386/1/561-22-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,876.854 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Dobava vmesnikov za priklop
naprav VSC4C in VSC4CX na osebni računalnik
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta,
ki mu je bilo naročilo oddano: Bene Commerce d.o.o., Velnarjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bene.commerce@bene.si, tel.
+386/1/517-15-17, faks +386/1/517-15-18.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,528.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
5,436.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Dobava ročnih lup z različnimi
viri svetlobe
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Goznikar
d.o.o., Novi dom 26, 1420 Trbovlje, Slovenija, e-pošta: jernej.goznikar@goznikar.si, tel.
+386/3/563-04-50, faks +386/3/563-04-51.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 9,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
8,250.240 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Dobava naprav za natančno interno pregledovanje vozil in tehničnih sklopov
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: 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: 8,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,253.136 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Dobava naprave za nočno opazovanje (svetlobni ojačevalnik) za priklop na
fotoaparat Canon EOS
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Bene Commerce d.o.o., Velnarjeva 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: bene.commerce@bene.si, tel.
+386/1/517-15-17, faks +386/1/517-15-18.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,229.739,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Dobava GPS sprejemnika
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Kompas Telekomunikacije d.o.o., Pot k
sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: i.zajelsnik@kompas-telekom.si, tel.
+386/1/530-58-32, faks +386/1/530-58-26.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,750.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,966.150,80 SIT z 20% DDV.

V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 15
Naslov: Dobava video nadzornih sistemov za mejne prehode in snemalnih naprav
za zajem videoposnetkov
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Prins d.d., Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: anton.grasic@iskraprins.si, tel.
+386/1/476-98-43, faks +386/1/423-22-59.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 87,552.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
41,069.754 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 18
Naslov: Dobava plinskega kromatografa
6890N z masnim spektrometrom AGILENT
5975
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Chemass
d.o.o., Baznikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: emil.skocir@chemass.si, tel.
+386/1/427-75-60, faks +386/1/427-75-60.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 25,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
23,618.658,30 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; delno se financira iz PSF 0525, PSF
0524, PHARE 2003 – P20032.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis
je obsegal 18 sklopov, pri čemer je le-ta
uspel za sklope 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 15 in
18, ter ni uspel za sklope 3, 4, 5, 8, 9, 11,
14, 16 in 17.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 804/06
Ob-33299/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup računalniške opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalniške opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.23.12.00, dodatni predmet(-i):
30.23.13.00,
30.21.33.00,
30.23.12.50, 30.23.32.30.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 131,914.793,58 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 56-058315 z dne 22. 3. 2006.
Št. naročila: 09
Naslov: 1., 2., 3., 4. sklop
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ask
PRO d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 140,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
131,914.793,58 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Sp 3/2006
Ob-33300/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup strojne opreme
po sklopih:
– delovne postaje z 19˝ LCD zasloni za
sistemske inženirje – 29 kosov (LOT 1),
– prenosni računalnik – 78 kosov
(LOT 2),
– zmogljiv prenosni računalnik – 6 kosov
(LOT 3).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,700.000 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. JN-9/2006 – LOT
1, LOT 2 in LOT 3: FMC d.o.o., kontak-
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tna oseba: Gregor Gorenc, Letališka 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-28,
faks 01/520-59-80, elektronska pošta: gregor.gorenc@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,922.423 SIT – LOT
1, 11,579.724 SIT – LOT 2, 1,568.220 SIT
– LOT 3.
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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25733/06 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Sp 3/2006
Ob-33301/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup aktivne mrežne
opreme – sklop 1:
– centralno večslojno stikalo 48x
10/100/1000Base-T, 26 x 1000Base-SX – 1
kos,
– pristopno stikalo 48 x 10/100Base-TX,
2 x 1000Base-T, 2 x GBIC – 46 kosov,
– GBIC Transceiver 1000 Base-SX za
pristopno stikalo – 56 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-8/2006 – sklop
1: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, kontaktna
oseba: Peter Dolenc, Kotnikova 32, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502, faks
01/47-55-600, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,708.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25732/06 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Št. 1815
Ob-33302/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba: Roman Potočnik,
tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442, internetni naslov: www.klinika-golnik, e-pošta:
Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6 JN/2006 postelje omarice.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
bolniške oddelke po sklopih:
a) bolniške postelje 22 kom,
b) nočne omarice z obposteljnimi mizicami 43 kom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
21,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno, plačilne
pogoje in čas garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja:
– TIMO d.o.o., Vipavska cesta 41, 5270
Ajdovščina, za sklop b,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za sklop a.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana – 17,803.957,48 SIT z DDV,
– TIMO d.o.o., Vipavska cesta 41, 5270
Ajdovščina – 6,968.580 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: JN
06-11/2006-3953.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 71/06, Ob-19169/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
KOPA Golnik
Št. 1815
Ob-33303/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba Roman Potočnik,
tel. 04/25-69-444, faks 04/25-69-442, internetni naslov: www.klinika-golnik, e-pošta:
Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 7 JN/2006 citologija
oprema.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za laboratorij za citologijo in patologijo po
sklopih:
a) pokrivalec preparatov 1 kom,
b) barvalec (HE, MGG, PAP) 1 kom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
11,000.000 SIT z DDV
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno, plačilni pogoji, čas dobave
in čas garancije.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: Beta Trade d.o.o., Kolodvorska 7, 1000
Ljubljana za oba sklopa.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: Beta Trade d.o.o., Kolodvorska 7, 1000
Ljubljana 11,615.160 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: JN
06-13/2006-4537.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-24601/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
KOPA Golnik
Št. 430-327/2006
Ob-33304/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo opreme za
kuhinje, št. 430-327/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Oddelek za prehrano
Ljubljana – Kotnikova, Kotnikova ul. 8, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava opreme za kuhinje, ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1 – stroj za pomivanje transportne posode z vhodno in izhodno mizo,
– sklop 2 – regal police,
– sklop 3 – voziček inox,
– sklop 4 – sanitarno stensko korito z
mešalno baterijo,
– sklop 5 – parnokonvekcijska peč,
– sklop 6 – napa,
– sklop 7 – električna prekucna ponev,
– sklop 8 – električna friteza,
– sklop 9 – električni štedilnik,
– sklop 10 – plinski kotel,
– sklop 11 – mikrovalovna pečica,
– sklop 12 – hladilna omara,
– sklop 13 – stroj za lupljenje krompirja,
– sklop 14 – vozički za prevoz termoportov,
– sklop 15 – posode s pokrovi.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.84.22.00.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 15,811.078,56 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: 430-327/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 85-86
z dne 11. 8. 2006, Ob-22980/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Stroj za pomivanje transportne
posode z vhodno in izhodno mizo
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,040.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,441.560 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Regal police
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,260.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
876.960 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Voziček inox
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 110.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
76.080 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Sanitarno stensko korito z mešalno baterijo
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 90.000 SIT z 20% DDV.

Skupna končna vrednost naročila:
66.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Parnokonvekcijska peč
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Slorational d.o.o., Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. +386/2/88-21-900, faks
+386/2/88-21-901.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,642.107,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Napa
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
432.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Električna prekucna ponev
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,700.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,077.440 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Električna friteza
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 730.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
549.120 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Električni štedilnik
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo od-
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dano: Biro R d.o.o., Zaloška cesta 161,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
biro.r@siol.net, tel. +386/1/54-00-778, faks
+386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 960.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
791.160 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Plinski kotel
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,199.640 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Mikrovalovna pečica
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 530.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
438.600 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Hladilna omara
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 540.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
455.640 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Stroj za lupljenje krompirja
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Biro
R d.o.o., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biro.r@siol.net, tel.
+386/1/54-00-778, faks +386/1/54-00-778.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 840.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
515.760 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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Št. naročila: 14
Naslov: Vozički za prevoz termoportov
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Metalka zastopstva Senkanar d.o.o., Partizanska c. 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/230-12-70, faks +386/2/230-12-76.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 360.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
245.376 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 15
Naslov: Posode s pokrovi
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Metalka zastopstva Senkanar d.o.o., Partizanska c. 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/230-12-70, faks +386/2/230-12-76.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,500.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,003.635,36 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-283/2006/17
Ob-33305/06
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske
opreme, št. 430-283/2006.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Vodovodna 93a,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, in sicer obsega naslednje sklope:
– sklop 1: osebni računalniki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: strežniki,
– sklop 4: tiskalniki,
– sklop 5: skenerji,
– sklop 6: omrežna oprema.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 112,417.002,54 SIT brez 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: 430-283/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
73-74/06, z dne 12. 7. 2006, Ob-20438/06.
Obvestilo o naročilu: št. 76/06, z dne
21. 7. 2006, Ob-21002/06 ter št. 85-86/06, z
dne 11. 8. 2006, Ob-23073/06 (popravek).
Št. naročila: 1
Naslov: Osebni računalniki
V.1) Datum oddaje naročila 18. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SIMT
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: zdravka.zalar@simt.si, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 26,880.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
20,441.600 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Prenosni računalniki
V.1) Datum oddaje naročila 18. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SRC.SI d.o.o., Tržaška 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: 37,464.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
40,914.720 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Strežniki
V.1) Datum oddaje naročila 18. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel.
+386/1/242-80-00, faks +386/1/423-41-73.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 37,800.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
27,953.520 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Tiskalniki
V.1) Datum oddaje naročila 18. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: UNISTAR
LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel.
+386/1/475-55-06, faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,600.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,532.200 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Skenerji
V.1) Datum oddaje naročila 18. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SIMT
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: zdravka.zalar@simt.si, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 324.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
360.900 SIT.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Omrežna oprema
V.1) Datum oddaje naročila 18. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL
d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@nil.si, tel.
+386/1/474-65-00, faks +386/1/474-65-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 28,798.070 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
19,214.062,54 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt 0514.
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:
20. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 430-185/2006/22
Ob-33306/06
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.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske
opreme, št. 430-185/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Vodovodna 93a,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, in sicer obsega naslednje sklope:
– sklop 1: osebni računalniki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: strežniki,
– sklop 4: tiskalniki,
– sklop 5: omrežna oprema,
– sklop 6: skenerji,
– sklop 7: usmerjevalniki CISCO.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 91,023.975,57 SIT brez 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: 430-185/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 65/06, z dne 23. 6.
2006, Ob-17786/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Osebni računalniki
V.1) Datum oddaje naročila 11. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oria Computers d.o.o., Podvine 36,
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, e-pošta:
jani.locicnik@oria.si, tel. +386/3/565-84-50,
faks +386/3/566-40-60.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 52,210.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
37,847.710 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Prenosni računalniki
V.1) Datum oddaje naročila 11. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:

SRC.SI d.o.o., Tržaška 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: 12,712.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
10,862.880 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Strežniki
V.1) Datum oddaje naročila 11. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SIMT
d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, e-pošta: zdravka.zalar@simt.si, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 21,745.678 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
12,526.400 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Tiskalniki
V.1) Datum oddaje naročila 11. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: UNISTAR
LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel.
+386/1/475-55-06, faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,220.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
11,659.972 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Omrežna oprema
V.1) Datum oddaje naročila 11. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL d.o.o.,
Tivolska cesta 48, Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@nil.si, tel. +386/1/474-65-00,
faks +386/1/474-65-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,392.322 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,194.257,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Usmerjevalniki Cisco
V.1) Datum oddaje naročila 11. 9. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL
d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@nil.si, tel.
+386/1/474-65-00, faks +386/1/474-65-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 34,500.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
14,932.755,90 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 7 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za sklope 1-5 in 7 ter ni uspel za sklop 6.
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VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
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:
20. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-33310/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Nives Nardin, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
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:
34.11.00.00-1; dodatni predmeti, glavni besednjak: 34.11.10.00-8; 34.13.60.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: VOD 53/06 P (VOD 35-06).
II.5) Kratek opis: nakup motornih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. VOD 35-06 (VOD
53-06 P): Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
faks 01/588-97-56, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,275.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV) 5,474.770 SIT, delež
15%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD 35-06 P (VOD
53-06).
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73 z dne 14. 7. 2006,
Ob-19956/06, 2006/S 129-137948.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2006.
Energetika Ljubljana d.o.o.
Št. 1428/11-06
Ob-33318/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kraški vodovod Sežana d.o.o., kontaktna oseba: Darko Pupis, Bazoviška 6, 6210 Sežana,
Slovenija, tel. 05/731-16-60, 05/731-16-47,
031/492-329, faks 05/731-16-50, elektronska pošta: info@kraski.vodovod.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN VV 06-02 – M.
II.5) Kratek opis: nabava vodovodnega
materiala:
– sklop 1 – cevi iz nodularne litine in
fazonski kosi,
– sklop 2 – PE cevi in spojni material,
– sklop 3 – armature,
– sklop 4 – vodomeri.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT za vse štiri sklope
skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena,
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– daljši garancijski rok,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV 06-02 – M: Coma Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Černač,
Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-42-15, faks 01/587-42-15,
elektronska pošta: Ales.cernac@coma.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90,390.292,38 SIT za
1, 2 in 3 sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 06-02 – M: CMC
Ekocon d.o.o., kontaktna oseba: Klemen
Jurca, IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-08-01, faks 01/759-08-01,
elektronska pošta: info@cmc-ekocon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 144,672.235,38 SIT
za vse štiri sklope.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV 06-02 – M:
Jordan prodaja in servis vodomerov d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojan Rangus, Draga
1, 8220 Šmarješke Toplice, Slovenija, tel.
07/384-30-60, faks 07/384-30-71, elektronska pošta: info@jordan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop 4 – 39,984.952,17
SIT za sklop 4.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN VV 06-02-M.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27106/06 z dne 29. 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: 21. 11. 2006.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Št. 75/06
Ob-33324/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, kontaktna oseba: Marta Smogavc,
Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica, Slovenija, tel. 02/80-33-353, faks
02/80-33-351, elektronska pošta: racunovodstvo-osmbop@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava živil, prehrambenih izdelkov in ostalega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
20,043.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: najnižjo ceno,
celovitost ponudbe, plačilni rok, reference,
posebne ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1: Mesnine dežele
Kranjske d.d., kontaktna oseba: Miro Pavič,
Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
3,828.130 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 2: Mesnine dežele
Kranjske d.d., kontaktna oseba: Miro Pavič,
Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe::
cena 1,031.203 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 3: Perutnina
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Zdenka Godec,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
815.434 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 4: Kruh Pecivo
d.d. Maribor, kontaktna oseba: Milka Mom,
Ulica Jožice Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-32-00, faks 02/450-32-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
cena 1,862.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 5: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Nina Podgoršek, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
224.269,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 7: Mlekarna Celeia, d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija,
tel. 03/713-38-00, faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
1,671.620 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 8: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Nina Podgoršek, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
89.338,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 9: ERA – SV d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Rojs, Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
94.438,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 10: Mercator d.d.,
kontaktni osebi: Lidija Rogelj in Srečo Trope,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
489.062,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 11: Pitus
d.o.o., kontaktna oseba: Danica Žavcar,
Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/471-61-26, faks 02/471-61-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
451.197,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 12: Mercator d.d.,
kontaktni osebi: Lidija Rogelj in Srečo Trope,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
434.028 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 13: Pitus
d.o.o., kontaktna oseba: Danica Žavcar,
Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/471-61-26, faks 02/471-61-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
1,652.310,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 14: M. M. Kaučič
d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel. 02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
132.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 15: Opoj Sokovi
d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49A, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/724-03-00, faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
582.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 16: Mercator d.d.,
kontaktni osebi: Lidija Rogelj in Srečo Trope,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
321.222,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 17: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Nina Podgoršek, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
437.755,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 18: Mercator d.d.,
kontaktna oseba: Lidija Rogelj in Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
1,543.374,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo sklop – 19: Barjans
d.o.o., kontaktna oseba: Majda Mravlje, Pod
Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-66-40, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe: cena
96.522,43 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 92 z dne 1. 9. 2006,
Ob-24007/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2006.
Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica
Št. 430-202/2006/12
Ob-33424/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
pisarniške in pohištvene opreme, birotehnične opreme in druge opreme za PP Lendava,
št. 430-202/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Lendava, Glavna
ulica 107.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in pohištvene opreme, birotehnične opreme,
orodja in opreme delavnic, opreme prostora za samoobrambo in fitnes ter audio
– video opreme, po sklopih, kot sledi:
– sklop 1: pisarniška in pohištvena oprema,
– sklop 2: birotehnična oprema,
– sklop 3: orodje in oprema delavnic,
– sklop 4: oprema prostora za samoobrambo in fitnes,
– sklop 5: audio – video oprema.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 37,647.156 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: 430-202/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006 59-60/16269
z dne 9. 6. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Pisarniška in pohištvena oprema
V.1) Datum oddaje naročila: 14. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hit

Preless d.o.o., Žlebe 1, 1215 Medvode,
Slovenija, e-pošta: janez@hit-preless.si, tel.
+386/1/361-90-10, faks +386/1/361-90-20.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 72,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
32,863.884 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Orodje in oprema delavnic
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: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/431-40-37, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,600.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,991.328 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Oprema prostora za samoobrambo in fitnes
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: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/431-40-37, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 8,400.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,436.744 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Audio – video oprema
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: Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: joze.breznik@lesnina-mg.si, tel.
+386/1/436-22-67, faks +386/1/436-34-41.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,200.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
355.200 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis je
obsegal 5 sklopov, pri čemer je le-ta uspel
za sklope 1, 3, 4 in 5, ter ni uspel za sklop
2.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
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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:
22. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-506/2006-16
Ob-33429/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.51.10.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.50.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 153/2004 – OMP.
II.5) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
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 153/2004 – OMP:
Pomurske mlekarne d.d., kontaktna oseba:
Sanda Balek, Industrijska ulica 10, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/536-12-24,
faks 02/522-13-39, elektronska pošta: balek.sanda@pomurske-mlekarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: ca. 150,230.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430–506/2006-16.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 71-72/2004; Ob-17754/04 z dne
2. 7. 2004; S124; 2004/S 124 – 104919 z
dne 29. 6. 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: 22. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 815/06
Ob-33554/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.40.00.00-8.
II.5) Kratek opis: izvedba izobraževanja
– po posameznih sklopih – 6 sklopov:
1. sklop: izobraževanje za sodelavce v
administraciji,
2. sklop: izobraževanje za operativne
vodje,
3. sklop: izobraževanje za zaposlene v
podpornih službah,
4. sklop: izobraževanje za delovne terapevte, fizioterapevte, rentgenske inženirje,
socialne delavce,
5. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstevne tehnike (pedagoškoandragoške vsebine),
6. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre, zdravstevne tehnike (vsebine iz vodenja in upravljanja).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Na podlagi navedenih meril iz razpisne
dokumentacije predmetnega javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 36/06: 1. sklop: izobraževanje za sodelavce v administraciji: Glotta
Nova d.o.o., Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 1,920.000
SIT brez DDV; 2,304.000 SIT z DDV; najnižja ponudba 1,920.000 SIT, najvišja ponudba
1,920.000 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. 36/06: 2. sklop: izobraževanje za operativne vodje: Glotta Nova
d.o.o., Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 320.000
SIT brez DDV; 384.000 SIT z DDV; najnižja ponudba 320.000 SIT, najvišja ponudba
332.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 36/06: 3. sklop: izobraževanje za zaposlene v podpornih službah:
Glotta Nova d.o.o., Poljanska cesta 95,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 2,093.000
SIT brez DDV; 2,511.600 SIT z DDV; najnižja ponudba 2,093.000 SIT, najvišja ponudba
2,093.000 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:
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javno naročilo št. 36/06: 4. sklop: izobraževanje za delovne terapevte, fizioterapevte,
rentgenske inženirje, socialne delavce: Gea
College PIC d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena:
1,268.333,33 SIT brez DDV; 1,522.000 SIT
z DDV; najnižja ponudba 1,268.333,33 SIT,
najvišja ponudba 1,320.000 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. 36/06: 5. sklop: izobraževanje za medicinske sestre, zdravstvene
tehnike (pedagoško-andragoške vsebine):
Glotta Nova d.o.o., Poljanska cesta 95,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 3,200.000
SIT brez DDV; 3,840.000 SIT z DDV; najnižja ponudba 3,200.000 SIT, najvišja ponudba
3,300.000 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. 36/06: 6. sklop: izobraževanje za medicinske sestre, zdravstevne
tehnike (vsebine iz vodenja in upravljanja):
Glotta Nova d.o.o., Poljanska cesta 95,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 2,560.000
SIT brez DDV; 3,072.000 SIT z DDV; najnižja ponudba 2,560.000 SIT, najvišja ponudba
2,840.833,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 68 z dne 30. 6.
2006, Ob-18504/06.
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: 24. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-33562/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Bojan Rebevšek, 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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.45.21.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-35/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za nakup projektorjev.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,666.666 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. 4301-35/2006:
Acord-92 d.o.o., kontaktna oseba: Jože Štublar, Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/583-72-41, faks 01/519-80-20, elektronska pošta: ziga.cof@acord-92.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,904.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-35/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19960/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-33563/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Bojan Rebevšek, 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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.32.31-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-36/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za nakup tiskalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,500.000 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. 4301-36/2006: Gambit Trade d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Šinkovec, Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-63-33, faks 01/437-44-85,
elektronska pošta: jan@gambit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,987.570 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: 4301-36/2006.
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: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19960/05.
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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: 22. 11. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-33576/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna
oseba: mag. Tomaž Klojčnik, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/23-55-300, faks 02/23-55-316, elektronska pošta: rcum@uni-mb.si, internetni naslov: http://rcum.uni.mb.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04_2005/06/07-JN_01.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko
vzdrževanje računalniške opreme za potrebe Računalniškega centra Univerze v
Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 mio SIT za vse sklope skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– čas za odpravo napak,
– garancijske pogoje,
– izpolnjevanje vsebinskih zahtev.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN_01
– sklop 1 zmogljive delovne postaje: Comtron d.o.o., kontaktna oseba: Peter Kokec,
Tržaška c. 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/300-35-00, faks 02/300-35-50, elektronska pošta: peter.kokec@comtron.si, internetni naslov: http://www.comtron.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,146.000 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04_2005/06/07JN_01 – sklop 2 delovne postaje: Lancom
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec, Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-00-311, faks 02/33-00-109, elektronska pošta: dejan.sirec@lancom.si, internetni
naslov: http://www.lancom.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,592.090 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. 04_2005/06/07-JN_
01 – sklop 3 osebni računalniki: Lancom
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec, Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-00-311, faks 02/33-00-109, elektronska pošta: dejan.sirec@lancom.si, internetni
naslov: http://www.lancom.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,651.692,35 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. 04_2005/06/07-JN_
01 – sklop 4 zmogljivi osebni računalniki
– ni bilo nobene ponudbe; javno naročilo
št. 04_2005/06/07-JN_01 – sklop 5 prenosni računalniki: Lancom d.o.o., kontaktna
oseba: Dejan Širec, Tržaška c. 63, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/33-00-311, faks
02/33-00-109, elektronska pošta: dejan.sirec@lancom.si, internetni naslov:
http://www.lancom.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 787.380 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. 04_2005/06/07-JN_01
– sklop 6 velik monitor: Marand Inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Poglajen,
Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 02/229-72-22, faks 02/229-73-33, elektronska pošta: Matjaz.poglajen@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 375.164 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. 04_
2005/06/07-JN_01 – sklop 7 večji monitorji:
Sinfonika d.d., kontaktna oseba: Aleš Barkovič, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/588-71-00, faks 01/588-71-90, elektronska pošta: ales.barkovic@sinfonika.eu, internetni naslov: www.sinfonika.eu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 681.768 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. 04_2005/06/07-JN_01
– sklop 8 monitorji: Marand d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Poglajen, Koprska ul. 100,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/229-72-22,
faks 02/229-73-33, elektronska pošta: matjaz.poglajen@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 927.628,90 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. št. 04_2005/06/07JN_01 – sklop 9 strežnik: Lancom d.o.o.,
kontaktna oseba: Dejan Širec, Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-01-00, faks 02/330-01-09, elektronska pošta: dejan.sirec@uni-mb.si, internetni
naslov: www.lancom.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 1,073.944 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. št. 04_2005/06/07JN_01 – sklop 10 tračna knjižnica: Lancom
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec, Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-01-00, faks 02/330-01-09, elektronska pošta: dejan.sirec@uni-mb.si, internetni
naslov: www.lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,274.894 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. št. 04_2005/06/07-JN_01
– sklop 11 kasete: Marand Inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Matjaž Poglajen, Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/229-72-22, faks 02/229-73-33, elektronska pošta: Matjaz.poglajen@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 1,083.291,90 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. št. 04_2005/06/07-JN_01
– sklop 12 L3 stikalo 2/24: Marand Inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Poglajen,
Koprska ul. 100, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 02/229-72-22, faks 02/229-73-33, elektronska pošta: Matjaz.poglajen@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 815.899 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. št. 04_2005/06/07JN_01 – sklop 13 delno L3 stikalo 4/48P:
NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska c. 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-65-00,
faks 01/474-65-01, elektronska pošta: udozet@nil.si, internetni naslov: www.nil.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,047.508,80
SIT, najvišja ponudba 1,239.590,40 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. št. 04_2005/06/07JN_01 – sklop 14 delno L3 stikalo 2/24 P:
Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Matjaž Poglajen, Koprska ul. 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 02/229-72-22,
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faks 02/229-73-33, elektronska pošta: Matjaz.poglajen@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 571.298 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:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2006.
Univerza v Mariboru
Ob-33591/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.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: 16-38/06.
II.5) Kratek opis: računalniška oprema:
Sklop 1. Računalnik namizni – 1
Sklop 2. Računalnik namizni – 2
Sklop 3. Računalnik namizni – 3
Sklop 4. Računalnik namizni – 4
Sklop 5. Računalnik prenosni
Sklop 6. LCD zaslon
Sklop 7. Tiskalnik laserski – črno belo
tiskanje
Sklop 8. Tiskalnik termični
Sklop 9. Strežnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-18780/06: sklop 1: računalnik namizni – 1; sklop 2. računalnik
namizni – 2; sklop 5. računalnik prenosni;
sklop 6. LCD zaslon; sklop 9. strežnik: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec,
Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/33-00-300, faks 02/33-00-309, elektronska pošta: dejan.sirec@lancom.si.
Sklop 3. računalnik namizni – 3; sklop
4. računalnik namizni – 4; sklop 7. tiskalnik
laserski – črno belo tiskanje; sklop 8. tiskalnik termični: Medic Team d.o.o., kontaktna
oseba: Božo Kopinič, Jerebova 18, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/33-21-610,
faks 07/33-79-540, elektronska pošta: nm@
medic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe brez
DDV znaša:
Sklop 1. računalnik namizni – 1: cena:
9,690.687,32 SIT;
Sklop 2. računalnik namizni – 2: cena:
942.088,36 SIT;
Sklop 3. računalnik namizni – 3: cena:
504.975,80 SIT;
Sklop 4. računalnik namizni – 4: cena:
613.799,75 SIT;
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Sklop 5. računalnik prenosni: cena:
1,300.483,28 SIT;
Sklop 6. LCD zaslon: cena: 4,528.353,18
SIT;
Sklop 7. tiskalnik laserski – črno belo
tiskanje: cena: 1,160.699,53 SIT;
Sklop 8. tiskalnik termični: cena:
2,983.678,81 SIT;
Sklop 9. strežnik: cena: 5,169.487,93
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: 16-38/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 68 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18780/06.
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: 24. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-33592/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-100, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.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: 16-75/06.
II.5) Kratek opis: strokovna literatura
– dobava tuje periodike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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. Ob- 24616/06:
Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna
oseba: Blanka Obreza, Slovenska c. 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-87-517,
faks 01/58-87-448, elektronska pošta: Blanka.obreza@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,825.222,60 SIT, najnižja ponudba 11,825.222,60 SIT, najvišja
ponudba 12,125.944,37 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: 16-75/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-24616/06.
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: 24. 11. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
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Ob-33727/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Drago
Kodele, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58,
elektronska pošta: gp.mz@gov.si, internetni
naslov: http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.57.00.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 30.26.00.00-9; 30.23.12.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMNM.IT-2/2005-MZ-2.
II.5) Kratek opis: nakup komunikacijske opreme, strežnikov in druge računalniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
OMNM.IT-2/2005-MZ-2, sklop 23: Unistar
LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,718.550,83 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. OMNM.IT-2/2005MZ-2, sklop 17: SRC.SI d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Brlečič, Tržaška 116, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks
01/423-41-73, elektronska pošta: src@src.si,
internetni naslov: www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,372.904,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005-MZ-2,
sklop 12: S&T Hermes Plus d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-52-00, faks 01/585-52-01, elektronska pošta: info@snt.si, internetni naslov:
www.snt.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,541.792,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM.IT-2/2005MZ-2, sklop 25: Socomec Sicon UPS d.o.o.,
Savlje 89, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-78-60, faks 01/561-11-73, elektronska pošta: info@socomec-sicon-ups.si, internetni naslov: http://www.socomec-siconups.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,788.020 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.
OMNM.IT-2/2005-MZ-2, sklop 22: Unistar
LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,395.332,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM.IT-2/2006-MZ-2,
sklop 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: OMNM.IT-2/2005MZ-2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za sklop
3 ni prejel nobene ponudbe, zato se javno
naročilo za ta sklop ne odda.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Št. 430-212/2006/9
Ob-33892/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo TETRA digitalnih radijskih postaj, št. 430-212/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme
in izvedbe šolanja je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava TETRA
digitalnih radijskih postaj in izvedba šolanja za predmetno opremo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.42.30.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 109,020.076,80 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-212/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 62 z
dne 16. 6. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava TETRA digitalnih radijskih postaj
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra sistemi d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rok.strlic@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/500-34-12, faks +386/1/500-34-19.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 120,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
109,020.076,80 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; PSF0517.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 430-269/2006
Ob-33307/06
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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: javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za potrebe PP Rače in PP Cerknica, št.
430-269/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in
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inštalacijskih del za potrebe PP Rače in
PP Cerknica, in sicer obsega naslednja
sklopa:
Sklop 1: Gradnja garaž in nadstreškov za
službena vozila ter zunanja ureditev okolja
PP Rače, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja ureditev,
3. električne inštalacije, 4. strojne inštalacije
in oprema.
Sklop 2: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Cerknica,
ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in
obrtniška dela, 2. zunanja ureditev, 3. notranja kanalizacija, 4. strojne inštalacije, 5.
električne inštalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 287,425.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 2
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških in
inštalacijskih del za potrebe PP Cerknica
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-269/2006: GPG d.d.,
kontaktna oseba: Živko Stojilov, Vevška
c. 52, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija, tel.
+386/1/547-61-20, faks +386/1/547-61-96,
elektronska pošta zivko.stojilov@gpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 381,751.765,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
.21. 9. 2006
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-269/2006.
VI.3) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
2006, Ob-21033/06.
VI.4) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.5) Drugi podatki: opomba pod točko
II.6): Navedena ocenjena vrednost je ocenjena vrednost za celotno javno naročilo,
in sicer za oba sklopa (sklop 1: PP Rače in
sklop 2: PP Cerknica). Predmetno naročilo
za objavo obvestila o oddaji naročila pa se
nanaša samo na sklop 2: PP Cerknica, saj
za sklop 1: PP Rače pogodba še ni podpisana.
VI.6) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-33551/06
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.
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II.5) Kratek opis: izgradnja II. faze kanalizacije Tezno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115 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. 35213-27/2006-0801/LS:
Poštrak d.o.o., Dupleška cesta 310/a, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 136,377.830
SIT; najvišja ponudba 145,616.547 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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: 23. 11. 2006.
Mestna občina Maribor
Ob-33564/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Prasnic, Koroška cesta 37/b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-66,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: tomaz.prasnic@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-08/06-V.
II.5) Kratek opis: vodovodni sistem Vinska Gora II. faza – odseki 11, 12 in 12A.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 245,253.066 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:
Vegrad d.d., kontaktna oseba: Ivan Kroflič,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-21-00, 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: 234,054.648,45 SIT,
ali najnižja ponudba: 234,054.648,45 SIT,
najvišja ponudba: 320,881.176,79 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: R-08/06-V.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 86 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22994/06.
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: 23. 11. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 41405-00055/2006
Ob-33594/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-315 (Ferdo
Jehart), faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred: 50; skupine: 500,
501, 503 in 504; podskupine: 500,1; 500,2;
501,1; 501,2; 501,4; 501,5; 501,6; 501,7;
503,1; 503,2; 503,3; 503,4; 503,5; 503,6;
504,1; 504,2; 504,3; 504,4; 504,5; 504,6.
II.5) Kratek opis: dograditev šolske telovadnice in ureditev zunanjih površin
OŠ Franca-Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 290,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje za dograditev šolske telovadnice in
ureditev zunanjih površin OŠ Franca-Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor; javno naročilo št. 41405-00055/2006 0405 FJ
(Ob-25572/06): dograditev šolske telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ FrancaRozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor:
Konstruktor VGR d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Pinter, Miklavška cesta 59a, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/61-30-782, faks
02/61-30-815.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): dograditev šolske telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ FrancaRozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor:
cena: 296,442.718,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; 31,741.745,40 SIT (brez DDV).
Delež: 10.71%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 15. 9.
2006, Ob-25572/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 105810/06
Ob-33716/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ribizel Šket, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-11-67, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: natasa.sket@kp-velenje.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: R-09/06-CEP.
II.5) Kratek opis: centralna energetska
postaja CEP Velenje, Q=70 MW, Koroška
cesta 3a, Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 552,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. R-09/06-CEP: Esotech
d.d., kontaktna oseba: Marko Škoberne,
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/899-45-00, faks 03/899-46-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 598,267.915,09 SIT;
najnižja ponudba 598,267.915,09 SIT, najvišja ponudba 671,315.820,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2005,
Ob-24513/06.
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: 24. 11. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-33729/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, 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/.
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: izvedba del vodovodnega priključka
z objekti na projektu Mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Središče ob Dravi.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba del vodovodnega priključka z
objekti na projektu Mednarodni mejni
prehod Središče ob Dravi.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.24.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 74,111.954,46 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: št. JN: ODVISD-34/2006.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ob-22924/06,
85-86/2006 z dne 11. 8. 2006.
Št. naročila: ODVISD-34/2006
Naslov: Izvedba del vodovodnega priključka z objekti na projektu Mednarodni
mejni prehod Središče ob Dravi
V.I) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: HIS d.o.o.,
Vodovodna 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: his@his-lj.si, tel. 01/568-36-37, faks
01/568-41-33.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
74,111.954,46 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, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, internetni naslov: http://intranet.sigov.si/dkom/,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83, faks
00386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33730/06
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, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba več, manj in dodatnih del
pri izgradnji MMP Dobova (tirnih naprav, peronov, podhoda pod tirnimi napravami, ceste
in parkirišča, komunalne infrastrukture, protihrupne ograje, krajinske ureditve, zasaditve in odvoza ruševin); št.: 430-244/2006; št.
JN: 2006/P 48.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Dobova.
Šifra NUTS: SI00.

II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba več, manj in dodatnih del pri izgradnji MMP Dobova (tirnih naprav, peronov,
podhoda pod tirnimi napravami, ceste
in parkirišča, komunalne infrastrukture,
protihrupne ograje, krajinske ureditve,
zasaditve in odvoza ruševin).
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): 3.309,199.754,49 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: številka zadeve:
430-244/2006, številka javnega naročila:
2006/P48.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2006/P48
Naslov: Izvedba več, manj in dodatnih
del pri izgradnji MMP Dobova (tirnih naprav,
peronov, podhoda pod tirnimi napravami,
ceste in parkirišča, komunalne infrastruktrure, protihrupne ograje, krajinske ureditve,
zasaditve in odvoza ruševin
V.I) Datum oddaje naročila: 27. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: uradno ime vodilnega partnerja v skupni ponudbi SCT d.d. Ljubljana, Siteep Tegrad &
PAP d.d. Ljubljana, Primorje d.d. Ajdovščina, SŽ – Železniško gradbeno podjetje d.d.
Ljubljana: SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: cestni-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: 126,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
125,732.140,80 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, 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: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks +386/1/478-86-49.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 00701-03/2006
Ob-33743/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: podporni ukrepi za
zavarovanje brežin na MODE Sopota
(Podkum).
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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-63: Gradnje Boštanj
d.o.o., Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,471.741 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.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: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33745/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste R2
– 428/1250 Solčava–Logarska Dolina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-59: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,166.667 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 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: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33746/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev Mozirje–
Gorenje – pogajanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-58: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 88,333.333 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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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: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33747/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela zaradi spremembe zg. ustroja – MODE
R2-425/1265 Črna–Šentvid.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,083.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-59: Slemešek Marjan
s.p., – partner, Lampreče 7, 2393 Črna na
Koroškem, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,923.164 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-059: Krajnc VNG s.p.,
21 – partner, Cesta Žalskega tabora, 3310
Žalec, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 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: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33748/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste
R3-615/5740 skozi Bilje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 258,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-50: CPG d.d.,
Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 328,828.485 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 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: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2006
Ob-33749/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela za preplastitev ceste R1-213 Pudob–Babno
polje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-57: SCT d.d., Slovenska
56, 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 4,131.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/06
Ob-33767/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.20-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000251.
II.5) Kratek opis: rušenje objektov pri
gradnji AC Slivnica–Draženci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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: Cestno podjetje Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Stane Rogina, inž.
grad., 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 44,426.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000251.
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; 67-68/06 z dne 30. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-33771/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000268.
II.5) Kratek opis: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A2/0021
Šmarje Sap–Grosuplje od km 0,385 do
km 3,500.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 486,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT d.d., Ljubljana
+ CPL d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Jerala, 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 479,598.147 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: 2006/000268.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 88/06 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-33893/06
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, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba del nasutja na projektu
Mednarodni mejni prehod Dragonja, številka zadeve: 430-168/2006, številka javnega
naročila: ODNASDRAG-35/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: MMP
Dragonja.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba del nasutja na projektu Mednarodni mejni prehod Dragonja.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.23-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
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II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 60,829.320 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 430-168/2006, številka
javnega naročila: ODNASDRAG-35/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 85-86
z dne 11. 8. 2006, Ob-22928/06.
Št. naročila: ODNASDRAG-35/2006
Naslov: Izvedba del nasutja na projektu
Mednarodni mejni prehod Dragonja
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
SCT d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: cestni.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: 132,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
60,829.320 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, 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: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks +386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33903/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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:
45.21.13.40-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-10-G/2006.
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II.5) Kratek opis: dodatna gradbena
dela pri izgradnji večstanovanjskega naselja Pod Šmarno goro v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-10-G/2006: Energoplan d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 173,530.517,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23051-4/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 4301-5/06
Ob-33904/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: peter.kete@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.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: 4301-5/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
infrastrukture za obrtno cono pod letališčem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 32/2006: B-Avtocenter
d.o.o., kontaktna oseba: Bajc Tea, Goriška
cesta 75, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-44-144, faks 05/36-44-145, elektronska pošta: niko@bajc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,098.025 SIT; najnižja ponudba 94,544.283,73 SIT, najvišja
ponudba 103,447.668,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-5/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17004/06.
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: 24. 11. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 43027-18/06
Ob-33905/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Alenka Čadež Kobol, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-29,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.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: 43027-18/06.
II.5) Kratek opis: javni razpis za modernizacijo ceste Dolenje–Tevče.
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. V/1-693/1-06: Cestno podjetje Nova Gorica d.d., kontaktna
oseba: Tea Črv, Industrijska cesta 2, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-84-800,
faks 05/33-84-804, elektronska pošta:
info@cpg.si, internetni naslov: www.cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,793.062 SIT;
najnižja ponudba 51,793.062 SIT, najvišja
ponudba 51,793.062 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: 43027-18/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20087/06.
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: 24. 11. 2006.
Občina Ajdovščina

Storitve
Ob-33272/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živilska šola Maribor, kontaktna oseba: Bernarda Marot, Park mladih 3, 2000
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Maribor, Slovenija, tel. 02/331-34-32, faks
02/331-30-48, elektronska pošta: Zivilskasola.mb@guest.arnes.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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje šolskih prostorov.
II.5) Kratek opis: čiščenje šolskih prostorov v izmeri 6000 m2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/S-2-P/2006:
Hernaus d.o.o., kontaktni osebi: Marjeta
Suša in Daniel Anclin, Kopališka cesta 2,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-36-00,
faks 03/898-36-20, elektronska pošta: Marjeta.susa@hernaus.si, info@hernaus.si, internetni naslov: www.hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11,772.000
SIT, najvišja ponudba 18,576.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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: da; Ob-24923/06 z dne 8. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Živilska šola Maribor

Merila
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Ponderiranje

Ob-33276/06

1. 1. sklop - Cena aparata
25
2. Cena mesečne naročnine
in pogovorov
60
3. Posredovanje računov
v elektronski obliki na
moja.posta.si
5
4. Posredovanje podatkov o klicih
iz predplačniških paketov
5
5. Centralizirano nalaganje
predplačniških računov
5
6. 2. sklop - Mesečna naročnina
40
7. Priključnina
20
8. Cena - prenesenega kB
podatkov
10
9. Hitrost prenosa podatkov
20
10. Avtentikacija uporabnikov
s pomočjo naročnikovega
avtentikacijskega strežnika
ACS 3.0
5
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 21-2006/JNS.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 140-150797
z dne 26. 7. 2006.
Št. naročila: 21-2006/JNS
Naslov: Operater mobilnih telekomunikacij
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mobitel, d.d., Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 24,555.307,68 SIT.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 11. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.

1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: operater mobilnih telekomunikacij
za obdobje treh let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 05.
Glavni kraj izvedbe: območje celotne Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izbor operaterja mobilnih telekomunikacij za obdobje
treh let po sklopih:
– sklop 1: storitev zagotavljanja govornih
povezav v sistemu mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov,
– sklop 2: storitev prenosa podatkov v
sistemu mobilne telefonije in nakup PCMCIA
kartic za prenos podatkov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64212000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št. 6/34
Ob-33277/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk 2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 04.
Glavni kraj izvedbe: za izbrana sklopa
naročila 18 in 19 se bodo prevozne storitve
opravljale na območju poštno logističnega
centra v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa so pogodbeni
prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in prevzem paketov za naslednje pošte oziroma lokacije:
– 9101 Murska Sobota (I. sklop),
– 9220 Lendava (II. sklop),
– 1241 Kamnik (III. sklop),
– 1330 Kočevje (IV. sklop),
– 1290 Grosuplje (V. sklop),
– 8101 Novo mesto (VI. sklop),
– 8270 Krško (VII. sklop),
– 8250 Brežice (VIII. sklop),
– 3102 Celje (IX. sklop),
– 3270 Laško (X. sklop),
– 3230 Šentjur (XI. sklop),
– 3320 Velenje (XII. sklop),
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– 3310 Žalec (XIII. sklop),
– 6320 Portorož (XIV. sklop),
– PLC Maribor (XV. sklop).
– 2390 Ravne na Koroškem (XVI.
sklop),
– 2370 Dravograd (XVII. sklop),
– PLC Ljubljana (XVIII. sklop),
– PLC Ljubljana (XIX. sklop),
– PLC Ljubljana (XX. sklop).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64121200.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
d) Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, kijih naročnik ni mogel
predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena za posamezno
dostavljeni oziroma prevzeti
paket (SIT/paket)

Ponderiranje

60

2. cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket (SIT/paket) 40

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 48-2006/JNS.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 075-079119 z dne 19. 4. 2006.
Št. naročila: 18. sklop
Naslov: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk 2 – PLC Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Repico, d.o.o., Tbilisijska 53, 1000 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
14,904.000 SIT.
Št. naročila: 19. sklop
Naslov: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk 2 – PLC Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 11.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Repico, d.o.o., Tbilisijska 53, 1000 Ljubljana.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
25,056.000 SIT.
VI.2) Dodatne informacije: za ostale neizbrane sklope se pogajanja nadaljujejo.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 11. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-33280/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod Dom podiplomcev Ljubljana, kontaktna oseba: Goran Pavlič, tel. 01/580-56-02,
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-56-02, faks 01/580-56-06, elektronska pošta: info@dpl.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: številka javnega naročila:
04/06.
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II.5) Kratek opis: čiščenje garsonjer,
apartmajev, poslovnih in skupnih prostorov ter okolice javnega zavoda “Dom
podiplomcev Ljubljana”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost naročila znaša
11,000.000 SIT za prvih 12 mesecev, to je
predvidoma od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007,
za preostali čas do izteka pogodbe, to je
predvidoma od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008,
pa 11,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– certifikat kakovosti ISO 9001:2000
in certifikat za varstvo okolja ISO
14001:2004.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Čistoča d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Štupica, Ljubljanska 12f, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19, elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8,400.000 SIT.
Valuta: 90 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:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: 21. 11. 2006.
Javni zavod
Dom podiplomcev Ljubljana
Št. 518/2006
Ob-33311/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: Milan Berden,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija,
tel. 02/57-72-542, faks 02/57-72-509, elektronska pošta: milan.berden@lendava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitev.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje zimske službe na območju Občine Lendava za sezono 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 004/2006-JR: Komunala
d.o.o., Lendava, glavna ul. 109, 9220 Lendava, kontaktna oseba: Jožef Kocon, Glav-
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na ulica 109, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/57-89-060, faks 02/57-81-160.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe: 26,268.880
SIT; najnižja ponudba: 26,268.880 SIT, najvišja ponudba: 26,268.880 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: 004/2006-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št 98 z dne 22. 9. 2006,
Ob-26078/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2006.
Občina Lendava
Št. 430-635/2006-10
Ob-33322/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.21.11.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 412/2006 – PSP,
vzpostavitev modula za podporo vzdrževanju zrakoplovov (PSPV).
II.5) Kratek opis: vzpostavitev modula za podporo vzdrževanju zrakoplovov
(PSPV).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT brez vključenega
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični;
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-412/2006-PSP:Moduli za vzdrževanje zrakoplovov: IDS Scheer
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Buda, Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 58-74-711, faks 58-74-712, elektronska
pošta: Mitja.buda@IDS-Scheer.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-
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števala (brez DDV): cena: 20,000.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-635/2006-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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: 22. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-33326/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Šolski center Ljubljana, kontaktna oseba: Nives Počkar, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-16-64, faks
01/241-16-65, elektronska pošta: solskicenter.lj@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za Šolski center Ljubljana za
obdobje 3 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika
stori-tev: Elektro Ljubljana d.d., kontaktna
oseba: Robert Jelenc, Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27,
faks 01/430-69-15 elektronska pošta: robert.jelenc@elektro-ljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,7142 SIT/kWh.
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. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28650/06.
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: 15. 11. 2006.
Šolski center Ljubljana
Ob-33419/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Nadja Zapušek,
Cankarjeva 4, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds.si, internetni
naslov: http://www.zvkds.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
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Ali se v primeru kategorije storitve od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 92.52.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2005-1.
II.5) Kratek opis: izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj na območju gradnje
avtocest v Republiki Sloveniji na arheoloških najdiščih: Spodnja Senarska, Cogetinci, Brengova 3, Lancova vas 1, Lancova
vas 2, Slivnica 3, Srednje polje, Brezje,
Gorice, Gospodsko 1, Gospodsko 2, Kalimovnjek, Kamenščice – cesta, Krčevine
1, Nedelica, Popava 2, Renkovci – cesta,
Turnišče, Zagonce in Orehova vas.
II.6) Ocenjena vrednost naročila (brez
DDV): 643 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena 85%, reference ponudnika 5%, reference terenske
ekipe 5%, oprema 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: JN-2005-1/18 Kamenščice
– cesta: Tica sistem d.o.o., kontaktna oseba:
Gojko Tica, Malovaška 32, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta: ticag@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (z
DDV): cena 2,418.589,76 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. JN-2005-1/19 Renkovci –
cesta: Tica sistem d.o.o., kontaktna oseba:
Gojko Tica, Malovaška 32, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta: ticag@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 2,981.786,46 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. JN-2005-1/20 Brezje: Arhej d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Novšak,
Drožanjska 23, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
041/741-487, faks 01/43-00-107, elektronska pošta: arhejdoo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 47,974.976,87 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. JN-2005-1/21 Gospodsko
1: Tica sistem d.o.o., kontaktna oseba: Gojko Tica, Malovaška 32, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta: ticag@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 24,945.215,18 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. JN-2005-1/22 Nedelica:
Pokrajinski muzej Murska Sobota, kontak-
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tna oseba: Irena Šavel, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/527-17-06, faks 02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 12,409.773,71 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 (z DDV): 2,781.816 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/23 Turnišče:
Univerza na Primorskem, ZRS Koper, kontaktna oseba: dr. Mitja Guštin, Garibaldijeva
1, 6000 Koper, Slovenija, tel. 041/427-796,
faks 01/241-15-96, elektronska pošta: mitja.gustin@zrs-kp.si, internetni naslov:
www.upr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 36,912.450,80 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 (z DDV): 7,392.960 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/24 Gorice: Arhej d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Novšak,
Drožanjska 23, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
041/741-487, faks 01/43-00-107, elektronska pošta: arhejdoo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 47,009.030,83 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. JN-2005-1/25 Kalimovnjek:
Pokrajinski muzej Murska Sobota, kontaktna oseba: Branko Kerman, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/527-17-06, faks 02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 51,114.345,85 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 (z DDV): 13,922.396 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/26 Gospodsko
2: Tica sistem d.o.o., kontaktna oseba: Gojko Tica, Malovaška 32, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta: ticag@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 28,507.507,61 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. JN-2005-1/27 Krčevine 1:
Pokrajinski muzej Murska Sobota, kontaktna oseba: Branko Kerman, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/527-17-06, faks 02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 26,709.014,01 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 (z DDV): 8,705.060 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/28 Popava 2:
Pokrajinski muzej Murska Sobota, kontaktna oseba: Irena Šavel, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/527-17-06, faks 02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 23,407.283,33 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 (z DDV): 4,337.396 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/29 Zagonce:
Univerza na Primorskem, ZRS Koper, kontaktna oseba: dr. Mitja Guštin, Garibaldijeva
1, 6000 Koper, Slovenija, tel. 041/427-796,
faks 01/241-15-96, elektronska pošta: mitja.gustin@zrs-kp.si, internetni naslov:
www.upr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 43,113.428,72 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): 8,586.720 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/30 Slivnica 3:
PJP in Slobodan Olić s.p., kontaktna oseba:
Pimož Predan, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 041/696-737,
faks 02/843-11-47, elektronska pošta: primozpredan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 68,410.291,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (z DDV): 16,525.440 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2005-1/31 Srednje
polje: Tica sistem d.o.o., kontaktna oseba:
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Gojko Tica, Malovaška 32, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta: ticag@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 9,405.545,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/32 Lancova
vas 1: PJP in Slobodan Olić s.p., kontaktna oseba: Slobodan Olić, Trg svobode 26,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
031/891-573, elektronska pošta: ola01@
volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 31,782.203,48 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 (z DDV): 4,406.640 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/33 Lancova
vas 2: PJP in Slobodan Olić s.p., kontaktna oseba: Slobodan Olić, Trg svobode 26,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
031/891-573, elektronska pošta: ola01@
volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 17,437.386,49 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 (z DDV): 2,443.488 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/34 Spodnja Senarska: Tica sistem d.o.o., kontaktna oseba:
Gojko Tica, Malovaška 32, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta: ticag@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 9,005.199,66 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. JN-2005-1/35 Brengova 3:
Pokrajinski muzej Ptuj, kontaktna oseba: Ivan
Žižek, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/787-92-30, faks 02/787-92-45, elektronska pošta: ivan.zizek@pok-muzej-ptuj.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 18,502.226,34 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 (z DDV): 4,528.680 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/36 Cogetinci:
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Filozofska fakulteta, kontaktna oseba: Milena Horvat, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-10-10, faks 01/425-62-33,
elektronska pošta: glavna.pisarna@ff.unilj.si, internetni naslov: www.ff.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 7,443.584,79 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:
vrednost (z DDV): 2,139.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/37 Orehova
vas: PJP in Slobodan Olić s.p., kontaktna
oseba: Primož Predan, Trg svobode 26,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
041/696-737, faks 02/843-11-47, elektronska pošta: primozpredan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala (z DDV): cena 135,016.686,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (z DDV): 62,819.640 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 72.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; objavljena je bila I. faza omejenega
postopka; Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 2.
2005, Ob-2824/05, Uradno glasilo EU, objava št. S 20-019790 z dne 28. 1. 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: 22. 11. 2006.
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije
Ob-33451/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca
Zapušek, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0052/2006.
II.5) Kratek opis: podelitev koncesije
za redno vzdrževanje občinskih lokalnih
cest.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: CGP d.d., Ljubljanska
cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-42-700, faks 07/39-42-750, elektronska pošta: info@cgp.si, internetni naslov:
www.cgp.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 102,569.035 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Gradnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Franc Povše, Dolenji
Boštanj 138, 8294 Boštanj, Slovenija, tel.
07/81-49-758, faks 07/81-49-759, elektronska pošta: info@gradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 141,541.808,30 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0052/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006,
Ob-27233/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2006.
Občina Sevnica
Št. 817/06
Ob-33483/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik, izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Siemens AG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
servisiranje in vzdrževanje medicinske
opreme proizvajalca Siemens AG.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.90.00-7.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 813,600.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Naslov: Servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Siemens AG
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Siemens, d.o.o., Bratislavska 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila: skupna končna vrednost naročila: 813,600.000
SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
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: naročilo se
odda za obdobje 36 mesecev na osnovi
izvedenega postopka s pogajanji brez predhodne objave (3. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 11. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-33561/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-14.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-13/2006.
II.5) Kratek opis: zavarovalne storitve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 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. sklop: Adriatic Slovenica d.d. Koper, PE Ljubljana, Dunajska 63,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 950.623,47 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: Zavarovalnica
Triglav d.d., OE Ljubljana, Verovškova 60b,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,141.427 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: JR-13/2006.
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, Ur. l. RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006,
Ob-27072/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 239/2006
Ob-33728/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Franc Beber,
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Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-11, faks 02/684-09-28,
elektronska pošta: franc@duplek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 350-05-12/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava občinskih lokacijskih načrtov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 350-05-12/2006:
Občina Duplek, kontaktna oseba: Franc
Beber, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji
Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-11, faks
02/684-09-28, elektronska pošta: obcina.duplek@duplek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 350-05-12/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-18904/06.
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: 23. 11. 2006.
Občina Duplek
Ob-33731/06
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: izdelava spremembe idejne zasnove
arhitektonskega dela projekta za poslovni
kompleks A3, A4 in A5 Bežigrajski dvor v
Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava spremembe idejne zasnove arhitektonskega dela projekta za poslovni
kompleks A3, A4 in A5 Bežigrajski dvor
v Ljubljani.

II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74200000-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 295,858.679 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: številka:
4300-31/2006; oznaka javnega naročila:
2006/P 18.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 2006/P 18
Naslov: Izdelava spremembe idejne zasnove arhitektonskega dela projekta za poslovni kompleks A3, A4 in A5 Bežigrajski
dvor v Ljubljani
V.I) 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 Projekt-Investbiro: Projekt d.d., Kidričeva 9/a, 5000
Nova Gorica, e-pošta: projekt@siol.net, tel.
05/338-00-00, faks 05/302-44-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 5,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
4,843.067 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:
16. 11. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-53/2005-579
Ob-33751/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-30-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje promocijskega materiala.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo MORS-453/2005-30-II. faza OMP:
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-30-80, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z
izbranim ponudnikom znaša 4,058.000 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-578.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-579
Ob-33752/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-32-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-453/2005-32II. faza OMP: Tiskarna Radovljica d.o.o.,
kontaktna oseba: Ludvik Lindič, Ljubljanska
cesta 56, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-18-11, faks 04/531-58-64, elektronska pošta: ludvik@tiskarna-radovljica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 235.200 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-579.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-580
Ob-33754/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-33-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje zgibanke.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-453/2005-33II. faza OMP: Tiskarna Radovljica d.o.o.,
kontaktna oseba: Ludvik Lindič, Ljubljanska
cesta 56, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-18-11, faks 04/531-58-64, elektronska pošta: ludvik@tiskarna-radovljica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 61.500 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-580.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-581
Ob-33755/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-34-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje skripte in delovnega zvezka.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev:
javno
naročilo
MORS-453/2005-34-II. faza OMP: Littera
Picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar,
Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/362-52-00, faks 01/362-52-22,
elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z
izbranim ponudnikom znaša 766.397,25 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-581.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-582
Ob-33757/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-35-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje obrazcev.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-453/2005-35II. faza OMP: Tiskarna Radovljica d.o.o.,
kontaktna oseba: Ludvik Lindič, Ljubljanska
cesta 56, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-18-11, faks 04/531-58-64, elektronska pošta: ludvik@tiskarna-radovljica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z
izbranim ponudnikom znaša 6,056.100 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-582.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-583
Ob-33758/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-36-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Vojaška zgodovina.«
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo MORS-453/2005-36-II. faza OMP:
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-30-80, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 354.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-583.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-584
Ob-33759/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-37-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev:
javno
naročilo
MORS-453/2005-37-II. faza OMP: Littera
Picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar,
Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/362-52-00, faks 01/362-52-22,
elektronska pošta: info@tiskarna.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 339.800 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-584.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-585
Ob-33760/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-38-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
Bilten SV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-38-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 232.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-585.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-586
Ob-33761/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.

I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-39-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Ptuj in leto 1991«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo MORS-453/2005-39-II. faza OMP:
Utrip Brežice d.o.o., kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof 2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-30-80, faks 07/499-08-11,
elektronska pošta: utrip@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z
izbranim ponudnikom znaša 1,104.000 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-586.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1436/06
Ob-33762/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/518-89-14, e-pošta:
v.jamnik@zord.org, faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zavarovanje blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 10.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija (Rače,
Celje, Maribor, Ravne na Koroškem, Brestanica, Ortnek, Koper), Italija (Arquata Scrivia, Lacciarella, Genova), Zvezna republika
Nemčija (Hamburg).
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje 393.110 m3 naftnih derivatov
za naslednje rizike: požarno zavarovanje,
potres, lekaža, uničenje blaga.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 98,531.950,37 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN9/04-03/06-FIN.
Št. naročila: JN9/04-03/06-FIN
Naslov: Zavarovanje blaga
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Slovenija, tel. 05/664-34-46, e-pošta: klavdijo.starc@adriatic.si, faks 05/639-84-86, internetni naslov: www.adriatic-slovenica.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 200,000.000 SIT.
Skupna končna vrednost naročila:
98,531.950,37 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 5 let.
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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 11. 2006.
ZORD Slovenija
Št. 110-1/06
Ob-33764/06
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:
743.21.0.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000444.
II.5) Kratek opis: izdelava enotne informacijske podpore odločanja pri nadzoru
in vodenju prometa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference,
– oceno prototipa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Realis informacijske tehnologije, d.o.o., kontaktna oseba:
Aleksander Žagar, Šmartinska c. 130, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000444.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 88/06 z dne 18. 8. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-33133/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Marko Hrastovec, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/473-48-50, faks
+386/1/473-48-60, elektronska pošta: marko.hrastovec@sloveniacotrol.si, internetni
naslov: www.sloveniacontrol.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.22.70.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-0009/2006.
II.5) Kratek opis: FDPS Integration and
ACC Migration.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
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: Comsoft Gmbh,
kontaktna oseba: Werner Pitz, Wachhausstrasse 5a, 76227 Karlsruhe, Germany, tel.
+49/721-94-970, faks +49/721-94-97-129,
elektronska pošta: werner.pitz@comsoft.de,
internetni naslov: http://www.comsoft.de/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 500.000 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 418-0009/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2006.
Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d.o.o.

Št. 66/3654/2006
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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:
Danilo Krajnc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Danilo.Krajnc@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: 148-149/2006.
II.5) Kratek opis: sklop - A: RTP 220/110
kV Cirkovce, obnova glavne razdelilne
plošče lastne rabe 0,4 kV in sklop-B: RTP
220/110/35 kV Kleče, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe 0,4 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. 148-149/2006,
sklop - A: RTP 220/110 kV Cirkovce, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe
0,4 kV: C&G, d.o.o., kontaktna oseba: Jasna Uhlik, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/28-34-105, faks
++386/1/28-34-025, elektronska pošta: Jasna.uhlik@c-g.si, internetni naslov: www.cg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,833.471,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 148-149/2006,
sklop - B: RTP 220/110/35 kV Kleče, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe
0,4 kV: C&G, d.o.o., kontaktna oseba: Jasna Uhlik, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/28-34-105, faks
++386/1/28-34-025, elektronska pošta: Jasna.uhlik@c-g.si, internetni naslov: www.cg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,805.137,90 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 148-149/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 79,638.609,60 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.4.2.4) 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:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo 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.
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VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 90 z dne
25. 8. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 22-141/2006
Ob-33309/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Hydrovod d.o.o., kontaktna oseba: Helena Knavs, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-81-70, faks 01/893-81-84,
elektronska pošta: hydrovod@siol.net, internetni naslov: www.hydrovod.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2006-JR.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v obdobju 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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.: 1/2006-JR: Elektro Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Robert Jelenc,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27, faks 01/430-69-15,
elektronska pošta: robert.jelenc@elektroljubljana.si, internetni naslov: www.elektroljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 263.305,52 EUR.
Valuta: 20 dni od izstavitve fakture.
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: 1/2006-OO.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
22 z dne 15. 9. 2006, Ob-25454/06.
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: 21. 11. 2006.
Hydrovod d.o.o.
Št. 65/3789/2006
Ob-33586/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: miran.zver@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih, terenskih, kombiniranih in tovornih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,450.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 162/2006: 1. dobava sedmih osebnih vozil razreda A3, karavan, 4x4
pogon: Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-25-136, faks
01/58-25-104.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,689.790 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 162/2006: 2. dobava petih osebnih vozil razreda A5, karavan, pogon spredaj: Avtotehna Vis d.o.o., kontaktna oseba: Frančiška Irgolič, Celovška 228,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-18-544,
faks 01/58-18-517.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,279.991,66 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 162/2006: 3. dobava štirih
manjših terenskih vozil razreda C1: Avtomotiv Rado d.o.o., kontaktna oseba: Petra
Demšar, Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-10-128, faks 01/58-10-160.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,966.666,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 162/2006: 4. dobava dveh
večjih terenskih vozil razreda C2: Summit
Avto d.o.o., kontaktna oseba: Jakob Gerden, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-25-275, faks 01/25-25-202.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,316.666,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 162/2006: 5. dobava
petih kombiniranih vozil razreda B2, 4x4
pogon: Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-25-136, faks
01/58-25-104.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,507.155 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 162/2006: 6. dobava enega tovornega vozila z dvižno košaro razreda
D1: Protrans d.o.o., kontaktna oseba: Viljem
Novak, Zaloška 183, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 051/605-265, faks 01/547-10-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,650.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št. 162/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV):
točka 1 – 32,689.790,00 SIT,
točka 2 – 12,279.991,66 SIT,
točka 3 – 19,966.666,67 SIT,
točka 4 – 13,316.666,67 SIT,
točka 5 – 33,507.155,00 SIT,
točka 6 – 15,650.000,00 SIT.
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:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 2784/06
Ob-33689/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 41/06.
II.5) Kratek opis: dobava tovornega vozila z dvigalom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 41/06: Man Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Rajk, Brnčičeva ul. 35, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/530-93-12,
elektronska pošta: tomaz.rajk@si.manmn.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,640.000 SIT,
najnižja ponudba: 31,640.000 SIT, najvišja
ponudba: 31,640.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 41/06
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
31,640.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo
Ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev
(15% delež),
– garancijska doba (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 41/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 ponudba
– pravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da: Uradni list RS,
št. 96/06, z dne 15. 9. 2006, Ob-25721/06
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 2783/06
Ob-33691/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 32/06.
II.5) Kratek opis: dobava ADSS optičnega kabla in obešalne opreme za relaciji
RTP Domžale–RTP Litija in RP Ivančna
Gorica–RP Zagradec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 32/06: Elektronabava,
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Pšaker, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-99-463, faks 01/58-99-409, elektronska pošta: mitja.psaker@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35,117.864 SIT,
najnižja ponudba: 35,117.864 SIT, najvišja
ponudba: 35,117.864 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da;
vrednost (brez DDV): 473.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 32/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
35,117.864 SIT (brez DDV), valuta: 60 dni
po izstavitvi fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (84% delež),
– reference ponujenega kabla (16% delež).
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 32/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi,
od tega 1 pravilna in 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni
list RS, št. 73-74/06, z dne 14. 7. 2006,
Ob-20358/06 (objava) in Uradni list RS, št.
83/06, z dne 4. 8. 2006, Ob-22274/06 (popravek).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 2782/06
Ob-33692/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danijel Leskovec, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-295,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 28/06.
II.5) Kratek opis: dobava ključavnic za
obdobje 2006–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT (za triletno obdobje).
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,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo. ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 28/06: Titan d.d., kontaktna oseba: Boris Logar, Kovinarska 28,
1241 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-09-153,
faks 01/83-09-152, elektronska pošta: boris.logar@titan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 96,168.348 SIT,
najnižja ponudba: 96,168.348 SIT, najvišja
ponudba: 96,168.348 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 28/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
96,168.348 SIT (brez DDV), valuta: 60 dni
po izstavitvi situacije.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 28/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 ponudba
– pravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 239/2006
Ob-33441/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Franc Beber,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-11, faks 02/684-09-28,
elektronska pošta: franc@duplek.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3541-6/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja 1800 metrov vodovodnega cevovoda LŽ DN 150
duktil z vsemi zemeljsko gradbenimi deli
in montažo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,079.242,99 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.: 3541-6/2006: Občina Duplek, kontaktna oseba: Franc Beber, Cesta
4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, Slovenija,
tel. 02/684-09-13, faks 02/684-09-28, elektronska pošta: obcina.duplek@duplek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,079.242,99 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 3541-6/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 50,079.242,99 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3541-6/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
76 z dne 21. 7. 2006, Ob-20973/06.
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: 20. 11. 2006.
Občina Duplek
Ob-33582/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/PBO-05/2006-ident
232476.
II.5) Kratek opis: dodatna dela na objektu RTP 110/20 kV Tržič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: gre za dodatne
gradnje, ki niso vključena v prvotno dodeljenem projektu, ki pa so zaradi nepredvidenih
okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila. Dodatnih gradenj ni mogoče tehnično
ločiti od glavnega naročila, izvedel pa jih bo
prvotni izvajalec.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko ugodna in sprejemljiva cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/PBO-05/2006-ident
232476: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Milan Sodec, 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5,904.052,20 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/PBO-05/2006-ident 232476.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
5,904.052,20 SIT (brez DDV).
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko ugodna in sprejemljiva 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/PBO-05/2006ident 232476.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 027302
Ob-33686/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18 grad/06.
II.5) Kratek opis: sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju
naselja Vaše.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 18 grad/06: Komunalne gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Pavel
Andrejašič, Gasilska cesta 5, SI-1290 Grosuplje, Slovenija, tel. +386/(0)1/78-18-100,
faks +386/(0)1/78-18-116, elektronska pošta: kgg@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 158,985.112,44 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 30. 6. 2006,
Ob-18736/06.
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: 24. 11. 2006.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Ob-33710/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-06/2006-ident 223321.
II.5) Kratek opis: elektromontažna dela
na SN in NN omrežju, na vpoklic (II. faza)
za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop (območje – KN Kranj):
20,000.000 SIT,
2. sklop (območje – KN Cerklje):
54,000.000 SIT,
3. sklop (območje – KN Škofja Loka):
57,000.000 SIT,
4. sklop (območje – KN Železniki, KN
Tržič): 70,000.000 SIT,
5. sklop (območje – KN Jesenice):
115,000.000 SIT,
6. sklop (območje – KN Radovljica, KN
Bohinj): 34,000.000 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. JN/OmP-01/2005II.F-06/2006-ident 223321:
1. sklop: KN Kranj: Vigred d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Logar, Milje 44, 4212
Visoko, Slovenija, tel. 04/25-31-133, faks
04/25-35-580;
2., 3. ,4. sklop: KN Cerklje, KN Škofja Loka, KN Železniki, KN Tržič: Bauimex
d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Kern, Pot
v puškarno 11, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/27-00-628, faks 04/27-00-630;
5., 6. sklop: KN Jesenice, KN Radovljica, KN Bohinj: Tilen Štefelin s.p., kontaktna
oseba: Tilen Štefelin, Planina pod Golico 2c,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 041/35-60-60,
045/84-92-00, faks 045/84-92-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 16,978.400 SIT,
2. sklop: 43,715.890 SIT,
3. sklop: 43,767.585 SIT,
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4. sklop: 58,121.007 SIT,
5. sklop: 63,583.730 SIT,
6. sklop: 20,337.750 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/OmP-01/2005 -II.F-0 6 /2 0 0 6 -i d e nt
223321.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
Vrednost (brez DDV):
1. sklop: 16,978.400 SIT,
2. sklop: 43,715.890 SIT,
3. sklop: 43,767.585 SIT,
4. sklop: 58,121.007 SIT,
5. sklop: 63,583.730 SIT,
6. sklop: 20,337.750 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-06/2006-ident 223321.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-33711/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-07/2006-ident 223329.
II.5) Kratek opis: gradbena dela na EE
omrežju, na vpoklic (II. faza) za obdobje
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop (območje – KN Kranj):
54,000.000 SIT,
2. sklop (območje – KN Cerklje):
42,000.000 SIT,
3. sklop (območje – KN Škofja Loka):
61,000.000 SIT,
4. sklop (območje – KN Železniki, KN
Tržič): 56,000.000 SIT,
5. sklop (območje – KN Jesenice):
62,000.000 SIT,
6. sklop (območje – KN Radovljica, KN
Bohinj): 65,000.000 SIT.
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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. JN/OmP-01/2005II.F-07/2006-ident 223329: vsi sklopi (1–6):
KN Kranj, KN Cerklje, KN Škofja Loka, KN
Železniki, KN Tržič, KN Jesenice, KN Radovljica, KN Bohinj: Bauimex d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Kern, Pot v puškarno
11, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/27-00-628,
faks 04/27-00-630.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 47,699.000 SIT,
2. sklop: 27,332.300 SIT,
3. sklop: 45,886.200 SIT,
4. sklop: 34,361.500 SIT,
5. sklop: 45,520.000 SIT,
6. sklop: 44,819.700 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN /OmP-0 1 /20 0 5 -II.F-0 7 /2 0 0 6 -i d e nt
223329.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
Vrednost (brez DDV):
1. sklop: 47,699.000 SIT,
2. sklop: 27,332.300 SIT,
3. sklop: 45,886.200 SIT,
4. sklop: 34,361.500 SIT,
5. sklop: 45,520.000 SIT,
6. sklop: 44,819.700 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OmP-01/2005II.F-07/2006-ident 223329.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Št. 14883/06
Ob-33308/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Betka Cemič, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-07, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: betka.cemic@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 2002 – 66.03.40,
66.03.2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06-VV-ST.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja v letih 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT za tri leta.
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.: 01/06-VV-ST: Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., PE
Novo mesto, kontaktna oseba: Božič Miha,
Novi trg 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/373-06-21, faks 07/332-27-62, elektronska pošta: info@adriatic-slovenica.si, internetni naslov: www.adriatic-slovenica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,372.859 SIT na leto.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 01/06-VV-ST.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,372.859 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 01/06-VV-ST: Zavarovalnica Triglav, d.d., kontaktna oseba: Viktor
Richter, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 07/481-83-10, faks 07/481-83-12,
elektronska pošta: richter.viktor@triglav.si,
internetni naslov: www.triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,972.240 SIT na leto.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 01/06-VV-ST.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 8,972.240 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 11. 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.
90 z dne 25. 8. 2006, Ob-23475/06.
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: 21. 11. 2006.
Kostak komunalno
stavbno podjetje d.d.
Št. 43/3825/2006

Ob-33587/06

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 in Miran Marinšek, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: bostjan.barl@ekles.si, miran.nmarinsek@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: lasersko snemanje
RTP-jev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,000.000 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. 174/2006: C & G
d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Dimovič, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/283-40-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82,490.400,60 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 174/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 82,490.400,60 SIT.
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:
10. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Javni razpisi
Ob-33552/06
Objava o spremembi pogojev
javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev za
spodbujanje naložb v sisteme
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
v obdobju 2003 – 2005, projekt GEF
(Ur. l. RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003,
Ob-95434)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana objavlja spremembo pogojev javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev za spodbujanje
naložb v sisteme daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso v obdobju 2003–2005, projekt GEF, ki je bil objavljen 6. 6. 2003 ter
nazadnje podaljšan 30. 6. 2006 (Ur. l. RS,
št. 67-68/06).
V 3. točki javnega razpisa (Pogoji in merila razpisa) se spremeni 3. pogoj (najnižji
zahtevani celotni stroški predlagane investicije), in sicer tako, da se zniža zahtevani
prag najnižjih celotnih investicijskih stroškov
z 80,000.000 SIT na 40,000.000 SIT.
Temu ustrezno se spremeni razpisna dokumentacija.
Datum objave o spremembi pogojev javnega razpisa: 1. 12. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 3/2006
Ob-33282/06
Svet Zavoda ŠOUM izdaja na podlagi
14. in 15. člena Statuta Zavoda ŠOUM in
sklepa Sveta Zavoda ŠOUM z dne 6. novembra 2006
razpis
za imenovanje direktorja Zavoda ŠOUM
1. Izdajatelj razpisa: Zavod ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor (v
nadaljnjem besedilu: Zavod ŠOUM).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Zavoda ŠOUM za mandatno dobo 4
let z možnostjo sklenitve delovnega razmerja s skrajšanim delovnim časom.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: stalno prebivališče v RS; državljan
RS; najmanj visoka izobrazba pravne, ekonomske ali organizacijske smeri; najmanj 3
leta delovnih izkušenj na mestu s podobnimi
odgovornostmi in pooblastili; izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene
sposobnosti; izkazano poznavanje problematike področja posredovanja študentskega
dela; izdelana vizija razvoja Zavoda ŠOUM
in ciljev opravljanja del na mestu direktorja
Zavoda ŠOUM.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata
(ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
in začasnega prebivališča, drugi podatki);
dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na za
to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge
bo Svet Zavoda ŠOUM zavrgel in jih vrnil
pošiljateljem.

6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis je 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Zavod ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, SI-2000 Maribor, s pripisom:
»Ne odpiraj – Razpis za direktorja Zavoda
ŠOUM«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec v
tajništvu ŠOUM, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor, med ponedeljkom in petkom
od 9. do 14. ure.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.
Zavod ŠOUM
Ob-33452/06
Bingo pletilstvo, d.o.o., Stopiče 30, 8322
Stopiče na podlagi 55. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB1), razpisuje eno kadrovsko štipendijo za srednjo ekonomsko
šolo, poklic ekonomski tehnik od drugega
letnika naprej.
Rok za vdajo vlog je 8 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Vloge lahko oddajo na naslov: Bingo pletilstvo, d.o.o., Stopiče 30, 8322 Stopiče.
Bingo pletilstvo, d.o.o
Št. 76/06
Ob-33583/06
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02),
Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti
žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06) Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2007
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih
možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu
2007 financiral Urad za enake možnosti.
Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenil
glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločil o višini sredstev, s
katerimi bo izbrane projekte sofinanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Nasilje nad ženskami:
a) Projekti, namenjeni ozaveščanju in
odpravi stereotipov.
b) Preventivni, spodbujevalni, izobraževalni in svetovalni projekti s področja nasilja
nad ženskami.
2. Deklice in dečki ter odprava stereoti
pov
a) Priprava in izvedba delavnic o enakih
možnostih žensk in moških na različnih področjih (npr. za področja enakost med spoloma v vrtcih, za osnovnošolke/osnovnošolce
ali dijakinje/dijake; strokovne delavke/delavce v vzgoji in izobraževanju);
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b) Projekti, namenjeni odpravi stereotipov o deklicah in dečkih.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 4,000.000 SIT (16.691,70 EUR), od
tega 3,000.000 SIT (12.518,78 EUR) za področje Nasilje nad ženskami in 1,000.000
SIT (4.172,92 EUR) za področje 2. Deklice
in dečki ter odprava stereotipov.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, in sicer najkasneje do 5. 11. 2007. Urad ne bo sofinanciral aktivnosti, izvedenih pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki delujejo na območju Republike
Slovenije in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– niso ustanovljene zaradi pridobivanja
dobička,
– njihovo delovanje v javnem življenju je
v korist posameznih skupin prebivalstva ali
družbe kot celote.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu s
predmetom razpisa,
2. učinkovitost metod dela,
3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine,
4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov,
5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov,
6. prispevek k izobraževanju in ozaveščanju o pomenu enakosti spolov,
7. prispevek k odpravi stereotipov glede
vloge spolov v družbi,
8. prispevek k spodbujanju enakosti spolov,
9. novi pristopi k spodbujanju enakosti
spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk
in moških,
10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta,
11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov,
12. skladnost odhodkov z načrtovanimi
dejavnostmi,
13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta,
14. reference nevladne organizacije,
15. reference nosilke/nosilca projekta,
16. reference sodelavk/sodelavcev projekta.
Prijavitelj/prijaviteljica, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak projekt, ali
bo navajal napačne ali zavajajoče podatke,
bo z vsemi prijavami izločen iz obravnave.
VIII. Razdelitev sredstev
Najbolje ocenjeni projekti bodo sofinancirani v višini 85% oziroma 65%, glede na
število točk, pridobljenih z merili za izbor
in dodatnim merilom, in sicer do porabe
sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
500.000 SIT (2.086,46 EUR).
Sofinancirani bodo stroški priprave in izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven
zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce. Urad
bo sofinanciral delo izvajalk/izvajalcev oziroma sodelavk/sodelavcev projekta največ v
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višini bruto 5.000 SIT/uro (20,86 EUR/uro).
Urad ne bo sofinanciral tistih stroškov, ki jih
v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne
more sofinancirati (npr. investicije).
Direktorica urada bo na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija),
sprejela sklep o sofinanciranju posameznih
projektov in sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov za leto 2007. O pritožbah
zoper prejete sklepe bo odločala direktorica
Urada.
Urad bo pri izbranih projektih opravil
nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih
sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti,
opredeljenih v obrazcu Projekt/2007 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2007«.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2007
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov za leto 2007«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2007«
(Obrazec Projekt/2007) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca Projekt/2007), če izjave ne podpiše odgovorna oseba (pri zavodih) oziroma zastopnica/zastopnik (pri
društvih),
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik).
Prijaviteljica/prijavitelj, ki bo prijavo oddal
do 31. 12. 2006, mora navesti vse finančne
izračune v SIT in EUR, preračunano po CPT
(1 EUR = 239,640 SIT); prijaviteljica/prijavitelj, ki bo prijavo oddal po 1. 1. 2007, pa
samo v EUR.
Obrazec Projekt/2007 in njegove priloge
je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh
fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v
enem izvodu.
X. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali po pošti.
Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo
biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – Prijava – Razpis NVO«. Na
hrbtni strani morata biti napisana naziv in
naslov prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je do vključno
8. 1. 2007. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15.30
oddana Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna
komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od
odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje
pozvala, da do določenega roka dopolnijo
prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku,
bo prijava izločena kot nepopolna.
Nepravočasno oddanih prijav strokovna
komisija ne bo upoštevala.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
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postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
Posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko
prijavi največ dva projekta in je lahko sodelujoča organizacija pri največ enem prijavljenem projektu.
Prijaviteljice/prijavitelji, ki bodo prijavili
več kakor dva projekta oziroma bodo sodelujoča organizacija pri več kakor enem
projektu bodo z vsemi prijavami izločeni iz
obravnave.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urad http://www.uem.gov.si ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Erjavčeva 15,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od 9.
do 15.30.
Celotna razpisna dokumentacija ob
sega:
– razpisno besedilo,
– obrazec Projekt/2007 »Prijava na javni
razpis za sofinanciranje projektov za leto
2007«,
– vzorec pogodbe,
– točkovnik,
– obrazec za delno poročilo,
– obrazec za zaključno poročilo.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirane/zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel.
01/478-14-80 (Sonja Robnik ali Matjaž Debelak) oziroma preko e-pošte uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
10. 1. 2007. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje do
15. 2. 2007.
XV. Sklenitev pogodbe: urad za enake
možnosti bo z nevladnimi organizacijami,
izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe.
Izbrane nevladne organizacije se morajo
odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe
v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje,
da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje
zahteve za dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Št. 35/2006

Ob-33688/06

Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01,
59/03) Ad futura
razpisuje
štipendije za raziskovalno in pedagoško
sodelovanje v Republiki Sloveniji s
Slovenci iz tujine
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje oziroma
sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih znanstvenikov, ki so slovenski državljani
za 3- do 12-mesečno znanstveno ali 2- do
12- mesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS do 31. avgusta 2007
oziroma do porabe sredstev.
Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad
futura sofinancirala življenjske stroške v višini 1.300 EUR na mesec.
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2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo institucije, ki:
– so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije;
– bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki
so že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali
pedagoško sodelovanje gostujočih znanstvenikov na javno veljavnih visokošolskih
programih.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi institucija, so:
– ima slovensko državljanstvo;
– že vsaj 3 leta deluje v tujini na področju razvojno-raziskovalne ali pedagoške
dejavnosti;
– dosežen naziv doktor znanosti oziroma
je doktorski študent;
– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije Ad future za študij;
– prejemniki štipendij za raziskovanje iz
preteklih razpisov, ki so prejeli sredstva za
manj kot 12 mesecev, lahko za razliko do 12
mesecev ponovno kandidirajo;
– prejemniki štipendij za raziskovanje iz
preteklih razpisov lahko ponovno kandidirajo za štipendijo od 3 do 12 mesecev, če
bodo raziskovali na drugem projektu.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, ki:
– bodo prijavile sodelovanje slovenskih
strokovnjakov na razvojnih projektih v okviru
teh družb.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi gospodarska družba:
– ima slovensko državljanstvo;
– že vsaj 3 leta deluje v tujini na področju razvojno-raziskovalne ali pedagoške
dejavnosti;
– kandidat je podiplomski študent na tuji
visokošolski instituciji;
– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije Ad future.
Prednost bodo imeli raziskovalni projekti
oziroma programi, ki so pomembni za tehnološki razvoj.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Merili za dodelitev sofinanciranja sta:
– znanstvena uspešnost oziroma znanje
in izkušnje kandidata;
– znanstvena uspešnost vodje raziskovalnega projekta.
Merila za dodelitev sofinanciranja v gospodarskih družbah:
– aplikativna vrednost projekta.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter:
– potrdilo o stalnem oziroma začasnem
bivališču ali potrdilo delodajalca, iz katerega
je razvidno, da slovenski znanstvenik že več
kot 3 leta deluje v tujini.
Za kandidate, ki jih na razpis prijavi gospodarska družba, mora biti k prijavi poleg
dokazil iz prejšnjega odstavka priložena tudi
fotokopija potrdila o vpisu na podiplomski
izobraževalni program na tuji visokošolski
instituciji s prevodom v slovenski ali angleški jezik.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev sodelujejo
evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri kandidatov se izda odločba. Odločbe so izvršljive,
ko postanejo dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je 15 dni. Po tem roku bodo
prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofi-
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nanciranju, po tem pa jim bo fundacija Ad
futura nakazala odobreni znesek finančnih
sredstev za gostujoče znanstvenike na njihov poslovni račun.
Po končanem sodelovanju mora prijavitelj predložiti poročilo o uspešnosti sodelovanja z gostujočim znanstvenikom.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z
zahtevanimi dokumenti na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 29. razpis) in hkrati samo izpolnjeno
prijavnico na elektronski naslov: 29.razpis@
ad-futura.si. Rok za zbiranje prijav prične
teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja najkasneje do vključno 31. avgusta 2007 oziroma do porabe
sredstev.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih
ur od ponedeljka do petka od 12. do 15.
ure. Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po
elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Št. 36/2006
Ob-33690/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01,
59/03) Ad futura
razpisuje
štipendije za raziskovalno in pedagoško
sodelovanje v Republiki Sloveniji z
raziskovalci, ki so tuji državljani
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih znanstvenikov, ki so tuji državljani
za 3- do 12-mesečno znanstveno ali 2- do
12-mesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS do 31. avgusta 2007
oziroma do porabe sredstev.
Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad
futura sofinancirala življenjske stroške v višini 1.000 EUR na mesec.
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo institucije,
ki:
– so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije;
– bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki
so že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali
pedagoško sodelovanje gostujočih znanstvenikov na javno veljavnih visokošolskih
programih.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi institucija so:
– dosežen naziv doktor znanosti oziroma
je doktorski študent,

– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije Ad future za študij,
– prejemniki štipendij za raziskovanje iz
preteklih razpisov, ki so prejeli sredstva za
manj kot 12 mesecev, lahko za razliko do 12
mesecev ponovno kandidirajo,
– prejemniki štipendij za raziskovanje iz
preteklih razpisov lahko ponovno kandidirajo za štipendijo od 3 do 12 mesecev, če
bodo raziskovali na drugem projektu.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, ki:
– bodo prijavile sodelovanje tujih strokovnjakov na razvojnih projektih v okviru
teh družb.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi gospodarska družba:
– kandidat je podiplomski študent na tuji
visokošolski instituciji,
– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije Ad future.
Prednost bodo imeli raziskovalni projekti
oziroma programi, ki so pomembni za tehnološki razvoj.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Merila za dodelitev sofinanciranja pri institucijah:
– znanstvena uspešnost oziroma znanje
in izkušnje tujega raziskovalca,
– znanstvena uspešnost vodje raziskovalnega projekta.
Merila za dodelitev sofinanciranja v gospodarskih družbah:
– aplikativna vrednost projekta.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista
tujega gostujočega raziskovalca (stran z
osebnimi podatki in stran z dovoljenjem za
bivanje za čas znanstvenega sodelovanja).
Za kandidate, ki jih na razpis prijavi gospodarska družba, mora biti k prijavi poleg
dokazil iz prejšnjega odstavka priložena tudi
fotokopija potrdila o vpisu na podiplomski
izobraževalni program na tuji visokošolski
instituciji s prevodom v slovenski ali angleški jezik.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev sodelujejo
evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri kandidatov se izda odločba. Odločbe so izvršljive,
ko postanejo dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je 15 dni. Po tem roku bodo
prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju, po tem pa jim bo fundacija Ad
futura nakazala odobreni znesek finančnih
sredstev za gostujoče znanstvenike na njihov poslovni račun.
Po končanem sodelovanju mora prijavitelj predložiti poročilo o uspešnosti sodelovanja z gostujočim znanstvenikom.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z
zahtevanimi dokumenti na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 28. razpis) in hkrati samo izpolnjeno
prijavnico na elektronski naslov: 28.razpis@
ad-futura.si. Rok za zbiranje prijav prične
teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja najkasneje do vključno 31. avgusta 2007 oziroma do porabe
sredstev.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
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– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih
ur od ponedeljka do petka, od 12. do 15.
ure. Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po
elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Št. 126/06
Ob-33422/06
Na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Šentilj (MUV, št. 30/03)
in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98 in 15/03), objavlja Občina Šentilj
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Šentilj za leto 2007
I. Predmet razpisa
Občina Šentilj z Letnim programom
športa za leto 2007 zagotavlja namenska
sredstva za izvajanje športnih programov v
Občini Šentilj. Namenska sredstva se delijo
po vsebinah Nacionalnega programa športa
kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebam,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov.
2. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– otroške športne šole,
– mladinske športne šole.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Velike mednarodne, državne, med
občinske in občinske ter druge športne prireditve.
8. Delovanje društev in športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti.
II. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev za sofinanciranje športnih programov
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
in imajo sedež na območju Občine Šentilj,
zavodi za področja vzgoje in izobraževanja,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa pod naslednjim pogoji:
– da se pravočasno prijavijo na javni razpis;
– da imajo sedež v Občini Šentilj;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju vsaj dve leti;
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– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktiv
nosti;
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 30 tednov v letu;
– da imajo urejeno članstvo in evidenco
o registriranih tekmovalcih;
– da občini redno letno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega
računa ter druge zahtevane podatke;
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno
z razpisno dokumentacijo, v letu 2007 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Šentilj.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo
na razpisu le enkrat.
III. Rok in način prijave
Predlagatelji programov podajo svojo
prijavo na predpisanih obrazcih, z vsemi
zahtevanimi prilogami. Obrazci z razpisno
dokumentacijo se dobijo na sedežu Občine
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj, v času
uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zapečateni
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis »Javni razpis – šport 2007«
– Ne odpiraj!, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Kot veljavne bodo upoštevane prijave,
ki bodo pravilno označene prispele do 5. 1.
2007 do 15. ure, v sprejemno pisarno, na
naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah.
IV. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva se prijavi na razpis
z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat poleg obveznega Obrazca
1, izpolni glede na vsebino programa še
ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatki, ki ne bodo dokazani s prilogami,
se pri točkovanju ne bodo upoštevali.
V. Informiranje kandidatov
Vse dodatne informacije, lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času pri
referentu za družbene dejavnosti, Jožetu
Bračko, na sedežu Občine Šentilj.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bodo podpisane pogodbe.
Občina Šentilj
Št. 3201-3/2005
Ob-33430/06
Občina Hrpelje – Kozina na podlagi 3.
člena Pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Hrpelje – Kozina (Ur. l. RS, št. 65/02) objavlja
javni razpis
za ohranjanje in pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Hrpelje – Kozina za
leto 2006
I. Skupna vrednost razpisanih sredstev
v letu 2006 je 4,200.000 SIT. Sredstva za
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ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Hrpelje – Kozina se odobravajo za naslednje namene:
1. Subvencioniranje stroškov prevoza
mleka
1.1 Višina razpisanih sredstev je
1,200.000 SIT.
1.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Hrpelje – Kozina.
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.
1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevzemno mesto na območju Občine
Hrpelje – Kozina,
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo,
gospodarstvo in prehrano za oddajo mleka
v javno potrošnjo.
1.4. Vlogi za subvencioniranje stroškov
prevoza mleka je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in da se nahaja na območju Občine Hrpelje
– Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o
kmetijskem gospodarstvu),
– fotokopijo dovoljenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun(e) za prevoz mleka s potrdilom
o plačilu,
– izjavo o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo.
2.1. Višina razpisanih sredstev je
500.000 SIT.
2.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih
kmetija ima MID in sedež na območju Občine Hrpelje – Kozina ter redijo živali v Občini
Hrpelje – Kozina.
Financira se do 70% stroškov za prvo
osemenitev govejih plemenic v tekočem
letu.
2.3. Vlogi za izplačilo sredstev za prvo
osemenitev govejih plemenic za leto 2005
je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in da se nahaja na območju Občine Hrpelje
– Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o
kmetijskem gospodarstvu),
– fotokopijo pripustnega lista,
– izjavo o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
3. Sofinanciranje stroškov analiz zemlje,
krvi, krme, sadja
3.1. Višina razpisanih sredstev je
100.000 SIT.
3.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Hrpelje – Kozina.
Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
3.3 Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Hrpelje – Kozina,
– analize zemlje, krvi, krme, sadja se
izvajajo na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.
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3.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krvi,
krme, sadja za leto 2005 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o pla
čilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in da se nahaja na območju Občine Hrpelje
– Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o
kmetijskem gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča, na
katerega se analiza nanaša, na območju
Občine Hrpelje – Kozina,
– dokazilo, da se analiza izvaja v skladu
z letnim programom Kmetijske svetovalne
službe,
– izjavo o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
4. Sofinanciranje stroškov poskusnega
sajenja novih sort
4.1. Višina razpisanih sredstev je
800.000 SIT.
4.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Hrpelje – Kozina.
Krije se do 100% materialnih stroškov
– to je strošek nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.
4.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Hrpelje – Kozina,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne
službe.
4.4. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje poskusnega sajenja novih sort
za leto 2005 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o pla
čilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in da se nahaja na območju Občine Hrpelje
– Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o
kmetijskem gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča, na
katerem se izvaja poskusno sajenje, na območju Občine Hrpelje – Kozina,
– dokazilo, da se poskusno sajenje izvaja v skladu z letnim programom Kmetijske
svetovalne službe,
– izjavo o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
5. Sofinanciranje strokovnih programov
ter prireditev in aktivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva
5.1. Višina razpisanih sredstev je
600.000 SIT.
5.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neprofitne organizacije s področja kmetijstva, ki imajo
sedež na območju Občine Hrpelje – Kozina.
Upravičenci so lahko tudi društva in neprofitne organizacije, ki nimajo sedeža v Občini
Hrpelje – Kozina, če izkažejo, da je vsaj ena
petina registriranih članov iz Občine Hrpelje
– Kozina.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa oziroma aktivnosti.
5.3. Vlogi za izplačilo sredstev za sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev za leto 2005 je
potrebno priložiti:
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– potrdilo o registraciji,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– fotokopije računov o izvedenih nalogah oziroma predračunov za predvidene
aktivnosti (najem stojnice na predstavitvah,
izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije …),
– izjavo o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
6. Sofinanciranje inovativnih programov
za razvoj podeželjskih ekonomij
6.1. Višina razpisanih sredstev je
1,000.000 SIT.
6.2. Upravičenci in višina sofinanciranja
A) Sofinanciranje izdelave blagovne
znamke, izdelave programov promocije in
trženja za območje pomembnih produktov
podeželja in kmetijskih Proizvodov ter drugih programov, pomembnih za razvoj kmetijstva v Občini Hrpelje – Kozina.
Upravičenci so kmetje, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Hrpelje
– Kozina, ter društva, združenja in druge
neprofitne organizacije, ki izvajajo aktivnosti
s področja kmetijstva s sedežem v Občini
Hrpelje – Kozina.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– opis projekta oziroma programa, ki naj
bi se sofinanciral,
– predložitev ustreznih računov.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa.
B) Sofinanciranje izobraževanja in
usposabljanja za potrebe pospeševanja
razvoja podeželskega turizma, ohranjanja
tradicionalnih obrti, razvijanja storitev na
podeželju.
Upravičenci so: Kmetijska svetovalna
služba in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno
usposobljen za opravljanje storitve,
– račun s seznamom vseh udeležencev
iz Občine Hrpelje – Kozina,
– predhodna odobritev izobraževanja s
strani strokovne službe občine.
Višina sofinanciranja: do 30% stroškov
zunanjih predavateljev in do 50% stroškov
najema prostorov.
II. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
na podlagi tega pravilnika le pod pogojem,
da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, za kar morajo
podati ustrezno izjavo.
III. Obrazci vlog za namene, ki so predmet razpisa, se lahko dvignejo v Foto Felini na Kozini in v sprejemni pisarni Občine
Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
vsak delovni dan od 7.30 do 14. ure, ter na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe na Kozini, Istrska ulica 9. Obrazci so dostopni tudi
na spletni strani občine »http://www.hrpelje
– kozina.si/«.
IV. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za
razpis kmetijstvo 2006« osebno ali po pošti
do 8. 12. 2006 na naslov: Občina Hrpelje
– Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240
Kozina. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 05/680-01-50, Robert Kastelic.

Kolikor zneski iz vlog za posamezni namen prekoračijo skupaj razpoložljiva sredstva za določeni namen, se upravičencem
višina sredstev, do katerih bi bili upravičeni,
proporcionalno zmanjša.
Kolikor sredstva za določeni namen niso
porabljena v celoti, se preostala sredstva po
zaključku javnega razpisa s sklepom župana prerazporedijo za drugi namen.
V. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet
v petnajstih dneh od dneva poteka roka za
vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v
osmih dneh po njegovem sprejemu.
Občina Hrpelje – Kozina
Št. 352-69/2006-1
Ob-33462/06
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, objavlja
javni razpis
za oddajo profitnega stanovanja v
najem
I. Predmet oddaje: trisobno stanovanje
v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kidričevo naselje 24 v Postojni, s površino
65,70 m2.
Stanovanje bo vseljivo predvidoma v decembru 2006 in se oddaja za dobo enega
leta. Varščina za najem znaša tri mesečne
najemnine, plačati pa jo je potrebno pred
vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega
razmerja najemniku vrne.
II. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec november 2006 znaša 39.000
SIT (162,74 EUR). Najemnina se usklajuje
mesečno z rastjo cen življenjskih potrebščin
v Republiki Sloveniji.
III. Priloge k vlogi: interesenti za najem
stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
podatke o najemniku in osebah, ki bodo z
njim uporabljale stanovanje, višino ponujene
mesečne najemnine, potrdilo o državljanstvu in stalnem ali začasnem bivanju, potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva
v obdobju 1 leta pred razpisom ter potrdilo o
izplačanih zadnjih treh neto plačah zase in
za vse bodoče uporabnike.
IV. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo
interesentov za najem stanovanja več, bo
pri oddaji stanovanja upoštevana višina ponujene najemnine.
VI. Oddaja vloge:
Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do
vključno ponedeljka, 11. 12. 2006 do 15. ure
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, s pripisom (Za razpis – profitno stanovanje).
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne
zavrnejo.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da
najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi
razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnine,
ki je predmet javnega razpisa za oddajo
so na voljo na naslovu Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna – Oddelek za
okolje, prostor in urbanistično načrtovanje
– pisarna 6/P.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Ob-33458/06
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled, objavlja
na osnovi 9.a člena Uredbe o spremembah
in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 70/00)
javno dražbo,
ki bo v soboto 9. 12. 2006, ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220
Bled, za prodajo naslednjega blaga:
– okrogel les smreke/jelke v lubju v skupni količini 208,06 m3, od tega hlodovine C
klase 132,01 m3, hlodovine D klase 26,05 m3
ter celuloznega lesa 50 m3.
1. Hlodovina C in D klase je razvrščena
v klase na osnovi slovenskega standarda za
hlode iglavcev (Standard SIST 1014:1998).
2. Vsak kos hlodovine je označen s
ploščico, katere številka je s pripadajočim
premerom, dolžino in kubaturo vpisana v
prevzemnico. Po predhodnem dogovoru si
lahko vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Marko Matjašič, tel.
04/575-00-00).
3. Izklicna cena za 208,06 m3 okroglega
lesa je 2,916.503 SIT in vsebuje 20% DDV.
Blago se prodaja kot celota.
4. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali
fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV,
morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila,
da so zavezanci za DDV v svoji državi.
5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu
na naslov: GG, gozdno gospodarstvo Bled,
d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled. Rok
za predložitev ponudb je najkasneje do 8. 12.
2006 do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno ter kolikor so zavezanci za
DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev od dneva
dražbe. V primeru, da se prijavi fizična oseba, predloži potrdilo o državljanstvu in kopijo
osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca št.
07000-0000004649 pri Gorenjski banki d.d.
ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti
najkasneje do 8. 12. 2006 do 12. ure na GG
Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled
(Majda Režek, tel. 04/575-00-00).
7. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal
kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova
ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so
prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni
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kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za
najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V
primeru, da dva ponudnika ponudita enako
ceno, bo komisija prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek višanja 5% od izklicne cene. Javna dražba je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor
proti dražbenem postopku je možno podati,
dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
Odločitev komisije je dokončna in se lahko
izpodbija na pristojnem sodišču.
9. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
10. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
11. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost,
zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v
roku 20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor
plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba razdre in prodajalec zadrži kavcijo.
Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine.
12. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
Ob-33569/06
Občina Kamnik objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišča parc. št. 825/3 k.o.
Volčji Potok
a) Zemljišče parc. št. 825/3 k.o. Volčji
Potok je veliko 15.822 m2, nahaja se v poselitvenem območju in je po družbenem planu
predvideno za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti. Prodaja se kot celota.
b) Izklicna cena za zemljišče je 33.549
SIT/m2 (140 EUR/m2).
Izklicna cena ne zajema davka, ki bo
obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje
komunalnega prispevka.
Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno, je 1,000.000 SIT.
c) Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je
dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma najkasneje do 7. 1. 2007 na račun številka
01243-0100002257. Vplačana varščina se
všteje v kupnino. Nepremičnina preide v last
in posest uspelega dražitelja – kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo.
Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
d) Javna dražba bo v torek 19. 12. 2006
ob 11. uri na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, v pritličju v sobi št. 17.
e) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter 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), morajo najkasneje do
vključno 15. 12. 2006, vplačati varščino v vi-
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šini 50,000.000 SIT na TRR Občine Kamnik,
št. 01243-0100002257, sklic: 722100-7000,
ki se vodi pri Banki Slovenije.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet
javne dražbe morajo interesenti predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne
dražbe. Pravočasno plačilo varščine je pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti, ki
želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred
začetkom javne dražbe predložiti komisiji za
izvedbo dražbe, če so fizične osebe, potrdilo
o državljanstvu RS oziroma EU, če so pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni.
f) Drugi pogoji
Pogodba za predmet javne dražbe mora
biti sklenjena v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena
v tem roku, ali če dražitelj ne poravna svoje
obveznosti v pogodbenem roku, se šteje
da od ponudbe odstopa in se iz položene
varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti
Občina Kamnik.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se lahko v roku
8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pogodbe 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.
Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec.
Prodaja poteka po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
Vse informacije v zvezi z razpisom in
idejno zasnovo poselitve lahko dobite pri
Bojanu Mlakarju, tel. 01/83-18-118, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Občina Kamnik
Ob-33327/06
Stečajni upravitelj Gostilna Puhar Marijan Puhar s.p. – v stečaju, Zgornja Velka,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru, opr.
št. St 193/2004 z dne 16. 11. 2006, in sicer
prodajo nepremičnin z
javno dražbo,
ki bo dne 11. 12. 2006 ob 9. uri v sobi št.
253/II na Okrožnem sodišču v Mariboru.
I. Predmet prodaje
1. 1/1 nepremičnine, pripisane pri vl. št.
583 k.o. Zgornja Velka, parc. št. 201/3 dvorišče 940 m2, gospodarsko poslopje 252 m2.
Parcela v naravi predstavlja stavbno zemljišče, na kateri je zgrajen poslovno stanovanjski objekt po gradbenem dovoljenju
Upravne enote Pesnica št. 351–322/95–413
z dne 5. 2. 1996,
po izklicni ceni 57,000.000 SIT.
II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, ki pred začetkom
javne dražbe predložijo, in sicer fizične osebe potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, pravne osebe pa sklep o registraciji
v Republiki Sloveniji ter pooblastilo osebi, ki
draži, za zastopanje na javni dražbi.
Dražitelj mora pred javno dražbo vplačati
varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na transakcijski račun stečajnega
prodajalca pri SKB d.d. Ljubljana št. 03175
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– 1000191943, s pripisom »za javno dražbo«, in sicer najkasneje do zadnjega dne
pred javno dražbo. Na dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in fizične osebe, ki na dan
javne dražbe predložijo potrjen virmanski
nalog, potrjeno položnico ali blagajniški prejemek o vplačilu varščine.
Varščina bo uspelemu dražitelju po odbitku stroškov vračunana v kupnino, ostalim morebitnim dražiteljem pa bo vrnjena
brez obresti v roku 3 dni po zaključku javne
dražbe.
Izklicna cena se bo na javni dražbi povečevala za 5% izklicne cene.
III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti
pogodbo o nakupu premoženja s stečajnim
upraviteljem v roku 8 dni po javni dražbi. Če
v tem času pogodbe ne podpiše, se varščina zadrži.
Kupec mora plačati kupnino plačati v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
se varščina všteje v kupnino. Če preostanka kupnine ne plača v tem roku, velja,
da je odstopil od nakupa, varščina pa se
zadrži.
Če je dogovorjeni rok za plačilo kupnine
daljši od petnajst dni, je kupec dolžan zavarovati plačilo kupnine s predložitvijo nepreklicne bančne garancije prvovrstne slovenske banke na prvi poziv.

Razpisi delovnih
mest
Št. 110-73/2006

Ob-33467/06
Preklic
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, preklicuje javni natečaj
za delovno mesto pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Občine Bohinj,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102-103 z dne 6. 10. 2006.
Občina Bohinj
Št. 110-0080/2006
Ob-33469/06
Preklic
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
preklicuje objavo javnega natečaja za prosto delovno mesto svetovalec v oddelku za
gospodarstvo Občinske uprave Občine Sevnica in za prosto delovno mesto pripravnik –
referent vložišča za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v splošni
službi Občinske uprave Občine Sevnica, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 121 z
dne 24. 11. 2006, Ob-32504/06.
Občina Sevnica
Št. 0361/2006
Ob-33284/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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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 ali kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo
dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in
tretjega odstavka ZPPSL.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin
skladno z obstoječo zakonodajo.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno, in sicer na podlagi veljavnega Zakona
o davku na dodano vrednost in veljavnega
Zakona o davku na promet nepremičnin.
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. 031/314-020).
Gostilna Puhar Marijan Puhar s.p. –
v stečaju

– najmanj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– znanje dveh svetovnih jezikov,
– 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,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. 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 Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave,
– vodenje projektnih skupin, za najzahtevnejše in ključne projekte po sklepu župa-

na in nadzor nad projekti, ki jih vodijo ostali
delavci občinske uprave,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stopnji,
– nudenje strokovne pomoči županu,
– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. 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 Občini Bohinj 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 direktorja občinske uprave opravljal
v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za obdobje
5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264 Bohinjska
Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se 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 direktor občinske uprave« na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, 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: tajnistvo@obcina.bohinj.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 Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
Občina Bohinj
Ob-33287/06
V skladu z 58. členom Zakona o javni
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in Statutom Občine Lovrenc na Pohorju, župan Občine Lovrenc na
Pohorju objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec – za družbene dejavnosti.
Kandidat/ka do delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec, v prostorih Občine
Lovrenc na Pohorju.
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Opis dela:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– vodenje upravnih postopkov na 1. stopnji,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– priprava javnih naročil za področje
družbenih dejavnosti,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
2. državni izpit iz javne uprave,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 7 mesecev 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.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– 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,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/ke, 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/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Lovrenc na
Pohorju pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
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.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, pot pogojem, da ga
opravi v roku enega leta, sicer se imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave pošljejo kandidati v osmih
dneh po objavi natečaja na naslov: Občina
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, z oznako »javni natečaj
za delovno mesto svetovalec za« družbene
dejavnosti.
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Informacije dobite na tel. 02/63-00-551
pri Zajc-Kvas Zorici.
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 ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma ne izbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki za
svetovalce traja 5 mesecev.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 110-0183/2006
Ob-33312/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta:
pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
splošni službi Občinske uprave Občine
Sevnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višjo ali visoko strokovno izobrazbo;
– 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.
Delovno področje:
– priprava strokovnih predlogov s področja projekta HE na spodnji Savi,
– vodenje projektnih skupin,
– priprava strokovnih predlogov za odločanje v upravnih zadevah,
– pomoč pri pripravi splošnih aktov občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
s pripravo dokumentacije,
– druge zahtevne naloge.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo 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,
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sevnica prido-
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bitev 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 kot pripravnik v splošni službi opravljal brez naziva. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica.
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 v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto pripravnik
v splošni službi« na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19/a, Sevnica, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.sevnica@siol.net, 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 Zvone Košmerl, direktor Občinske
uprave Občine Sevnica.
Občina Sevnica
Su 20/2006-11
Ob-33425/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, 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:
sodni referent za področje izvršbe II
(eno delovno mesto).
Delovno mesto je sodni referent za področje izvršbe II uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni
sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II in
višji pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti izvršbe,
– sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
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– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in prvo odločanje v
izvršilnih zadevah v skladu z zakonom.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– šest mesecev 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 strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega 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 (Uradni list
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:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu 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 v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
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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 dvomesečnim 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
(Uradni list 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 pravosodni sodelavec – sodni referent za področje izvršbe
II'' na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,
kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 20/2006-12
Ob-33426/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 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:
vodja vpisnika (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– delo s strankami,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom,
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka,
– delo z zaseženimi predmeti (pregledovanje, sestavljanje seznamov, hramba, dostavljanje na glavno obravnavo in vračanje
oškodovancem po končanem postopku),
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,

– opravljanje drugih opravil, določenih s
Sodnim redom in vseh potrebnih strojepisnih del.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba družboslovne ali administrativne smeri,
– 3 leta in 6 mesecev 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 strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega 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 (Uradni list
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:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu 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
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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 dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 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 z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja vpisnika'' na
naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 20/2006-13
Ob-33427/06
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 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:
strokovni sodelavec (10 prostih delovnih mest za nedoločen čas).
Delovno mesto strokovni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III,
višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
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– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti 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:
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
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:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o znanju tujega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem ali pravosodnem izpitu,
– 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 v
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 izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 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.
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Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto strokovni sodelavec'' na
naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 11001-4/2006-7
Ob-33463/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega položajnega delovnega mesta:
vodja oddelka (m/ž) v Geodetski upravi Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju za generalno vrednotenje nepremičnin,
v Oddelku za določitev modelov vrednotenja nepremičnin.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem gradbene ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– 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 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 štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– poznavanje elektroenergetskega sistema,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
matematičnih modelov posebnih nepremičnin v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin,
– sposobnost določanja novih posebnih
nepremičnin in priprava sistemskih rešitev
za množično ocenjevanje tržnih vrednosti,
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– sposobnost priprave in izdelave zahtevnih analiz s področja posebnih in industrijskih nepremičnin, razvojnih projektov,
poročil in drugih zahtevnih gradiv.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. 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, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno področje:
– vodenje oddelka,
– načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje opravljanja dela v organizacijski enoti
ter odločanja o zadevah z delovnega področja organizacijske enote, po poooblastilu
predstojnika,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
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 Geodetski upravi Republike Slovenije 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 vodja oddelka opravljal v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Geodetske uprave
Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 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
vodja oddelka, številka: 410» na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obli-
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ko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@
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.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 110-0130/2006
Ob-33468/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Občina Sevnica, Glavni trg 19/a,
Sevnica, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta:
pripravnik za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita v sprejemni pisarni splošne službe Občinske
uprave Občine Sevnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednjo izobrazbo ekonomske
ali upravne 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.
Delovno področje:
– 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.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo 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,
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sevnica 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 kot pripravnik v splošni službi opravljal brez naziva. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica.
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 delovno mesto pripravnik
v sprejemni pisarni« na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS, objavi
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.sevnica@siol.net, 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 Zvone Košmerl, direktor Občinske
uprave Občine Sevnica.
Občina Sevnica
Št. 110-0080/2006
Ob-33470/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v oddelku za gospodarske
dejavnosti Občinske uprave Občine Sevnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoko strokovno izobrazbo tehnične
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.
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.
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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.
Delovno področje:
– 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,
– druge zahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. 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 Občini Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica, 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 svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
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 svetovalec za investicije« na naslov:
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, 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: obcina.sevnica@siol.net, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Zvone Košmerl, direktor Občinske
uprave Občine Sevnica.
Občina Sevnica
Št. 11001-4/2006-2
Ob-33474/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec (m/ž) v Geodetski upravi
Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju za analizo trga nepremičnin in pripis
vrednosti, v Oddelku za analizo trga nepremičnin.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske, upravne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– 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 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 štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba
ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v
primeru, da naloge na tem delovnem mestu
opravlja oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Predpisane
delovne izkušnje za naziv svetovalec II se
pod istimi pogoji skrajšajo na 7 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– sposobnost in izkušnje pri uporabi GIS
orodij,
– sposobnost sodelovanja s prekmurskimi občinami pri oblikovanju modelov množičnega vrednotenja nepremičnin,
– sposobnost priprave zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil
in drugih zahtevnih gradiv povezanih s prekmursko regijo.
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Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. 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, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
najzahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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 Geodetski upravi Republike Slovenije 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 svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Območne geodetske uprave Murska Sobota v Murski Soboti,
Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota.
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
svetovalec, številka: 429« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 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: pisarna.gu@
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.
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Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 11001-4/2006-3
Ob-33475/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec (m/ž) v Geodetski
upravi Republike Slovenije, v Uradu za
množično vrednotenje nepremičnin, v
Sektorju za generalno vrednotenje nepremičnin, v Oddelku za nadzor kakovosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– 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 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 štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– poznavanje trga nepremičnin na območju Primorske,
– poznavanje nepremičninskih in geodetskih evidenc.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. 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, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
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– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– 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 Geodetski upravi Republike Slovenije 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 višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu
Območne geodetske uprave Koper v Kopru,
Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper.
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: 415» na naslov:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Služba za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica 12, 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: pisarna.gu@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.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 11001-4/2006-4
Ob-33476/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,

št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
podsekretar (m/ž) v Geodetski upravi
Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju
za generalno vrednotenje nepremičnin, v
Oddelku za določitev modelov vrednotenja nepremičnin.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem geodetske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– 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 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 štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– poznavanje osnov vrednotenja nepremičnin,
– znanja s področja prostorskega načrtovanja,
– poznavanje nepremičninske zakonodaje in evidenc,
– poznavanje stanja prostorskih aktov
občin in zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja,
– sposobnost oblikovanja novih sistemskih rešitev na področju matematičnega
modeliranja zemljišč v sistemu množičnega
vrednotenja nepremičnin,
– sposobnost izdelave najzahtevnejših
analiz, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv v povezavi z zemljišči.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. 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, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno področje:
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– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
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 Geodetski upravi Republike Slovenije 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 izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Geodetske uprave
Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 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
podsekretar, številka: 406« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 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: pisarna.gu@
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.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 11001-4/2006-5
Ob-33478/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije ob-
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javlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
podsekretar (m/ž) v Geodetski upravi
Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju
za generalno vrednotenje nepremičnin, v
Oddelku za določitev modelov vrednotenja nepremičnin.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem gradbene, strojne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– 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 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 štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– poznavanje konstrukcijskih materialov
in stroške industrijskih gradenj,
– poznavanje osnov vrednotenja nepremičnin,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
modelov množičnega vrednotenja industrijskih nepremičnin,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
stroškovnih tabel v povezavi z gradbenimi
in konstrukcijskimi materiali in elementi za
namene množičnega vrednotenja industrijskih nepremičnin,
– sposobnost izdelave analiz s področja
industrijskih nepremičnin, trendov gibanja
cen gradbenih materialov in sistemsko prilagajanje modelov industrijskih nepremičnin
na trg nepremičnin.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz
upravnega postopka. 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, prav tako tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.
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Delovno področje:
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
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 Geodetski upravi Republike Slovenije 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 na sedežu Geodetske uprave
Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 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
podsekretar, številka: 408« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 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: pisarna.gu@
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.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 11001-4/2006-6
Ob-33480/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor
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Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
podsekretar (m/ž) v Geodetski upravi
Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju
za generalno vrednotenje nepremičnin.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem gradbene smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– 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 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 štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– poznavanje področja gradbenih konstrukcij in z njimi povezanimi stroškovnimi
elementi,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
informacijskih in tehnoloških rešitev za industrijske in posebne nepremičnine v sistemu
množičnega vrednotenja nepremičnin,
– sposobnost samostojnega oblikovanja
in izdelave SQL povpraševanj in analiz nad
podatkovnimi nepremičninskimi bazami,
– sposobnost priprave zahtevnih podatkovnih analiz nad nepremičninskimi evidencami.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz
upravnega postopka. 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, prav tako tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Delovno področje:
– neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
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– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
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 Geodetski upravi Republike Slovenije 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 na sedežu Geodetske uprave
Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 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
podsekretar, številka: 404« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 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: pisarna.gu@
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.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 11001-4/2006-1
Ob-33481/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:

svetovalec (m/ž) v Geodetski upravi
Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju
za generalno vrednotenje nepremičnin, v
Oddelku za nadzor kakovosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
poslovne, družboslovne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– osnovno raven znanja angleškega jezika;
– 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 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 štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba
ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v
primeru, da naloge na tem delovnem mestu
opravlja oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Predpisane
delovne izkušnje za naziv svetovalec II se
pod istimi pogoji skrajšajo na 7 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali:
– izkušnje na področju komuniciranja z
javnostjo;
– poznavanje sodobnih orodij za namene oblikovanja poročil in drugih javnih publikacij;
– organizacijske sposobnosti;
– sposobnost samostojnega oblikovanja
programa komuniciranja in sodelovanja z
vsemi slovenskimi občinami v postopku določanja vrednosti nepremičninam in postopku obveščanja lastnikov nepremičnin;
– sposobnost samostojnega oblikovanja
in urejanja statističnih poročil s področja nepremičnin.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. 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, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
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Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
najzahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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 Geodetski upravi Republike Slovenije 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 svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu Geodetske uprave
Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 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
svetovalec, številka: 414« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba
za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica
12, 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: pisarna.gu@
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.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel.
01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino
del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na
tel. 01/478-49-70.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Su 0106/2006
Ob-33565/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB2), Okrajno sodišče v Žalcu,
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Levstikova 14, 3310 Žalec, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
višji pravosodni sodelavec – samostojni sodni referent (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višjo strokovno izobrazbo
upravne ali družboslovne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– 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 (strokovni
upravni izpit). 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:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov,
– priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov,
– druge zahtevnejše naloge.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
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 Okrajnemu sodišču
v Žalcu pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
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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 višji pravosodni sodelavec – samostojni sodni referent opravljal v nazivu višji
pravosodni sodelavec III, z možnostjo napredovanja v naziv višje stopnje. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s krajšim delovnim časom
– 20 ur tedensko. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na Okrajnem sodišču v Žalcu.
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 pravosodni sodelavec, številka:
Su 0106/2006 na naslov: Okrajno sodišče
v Žalcu, Urad predsednice, Levstikova 14,
3310 Žalec, 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: urad.ojzal@sodisce.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 Silva Špernjak, vodja urada predsednice, tel. 03/71-316-52.
Okrajno sodišče v Žalcu
Su 010603/2006-92
Ob-33566/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB2), Okrajno sodišče v Šmarju
pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri
Jelšah, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– 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 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.
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Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sod
nik,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, 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 Okrajnemu sodišču v
Šmarju pri Jelšah 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 višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
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 pravosodni svetovalec, številka:
Su 010603/2006-92 na naslov: Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, Urad predsednice, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah,
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: urad.ojsmj@sodisce.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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Hercl, vodja urada predsednice,
tel. 03/81-83-253.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

Dodatne informacije o izvedbi tega razpisa dobite na tel. 05/72-80-630 (Armida
Bavec).
Upravna enota Postojna

Št. 110-36/2006-1
Ob-33568/06
Upravna enota Postojna objavlja prosto
strokovno tehnično delovno mesto:
član izpitne komisije za voznike motornih vozil Izpitnega centra Postojna.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika.
Na delovnem mestu se opravljajo naslednje naloge:
– ocenjevanje in preizkušanje znanja
kandidatov za voznike pri opravljanju vozniškega izpita.
Poleg navedenih pogojev ter splošnih
pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, morajo kandidati za navedeno strokovno tehnično delovno mesto izpolnjevati tudi pogoje iz 173. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB3,
Ur. l. RS, št. 25/06):
– najmanj dve leti dela kot učitelj vožnje
v avtošoli;
– je telesno in duševno zmožen za to
delo;
– ima veljavno vozniško dovoljenje za
voznika vozil kategorij, za katere ocenjuje
kandidate za voznike;
– ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj kategorije B;
– opravljen preizkus usposobljenosti
pred komisijo po programu, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve, za kategorijo, za katero bo ocenjeval kandidate
za voznike.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti izjave o izpolnjevanju pogojev:
– 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;
– pisno izjavo o številu let oziroma mesecev delovnih izkušenj v zahtevani stopnji
izobrazbe, ki se štejejo v delovno dobo;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev 173. člena ZVCP-1.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo presojala na podlagi izjav predloženih k
prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
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 postopek izbire.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo
se opravljala terensko na območju upravnih
enot Postojna, Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana, Kočevje, Ribnica ter na Izpitnem centru
Upravne enote Postojna, Volaričeva 5, 6230
Postojna.
Delovni čas je razporejen med 6. in 22.
uro skladno z razporedom dela.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi izjavami
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva javne objave na
naslov: Upravna enota Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ''za razpis IC''.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
s sklepom v 8 dneh po opravljenem postopku.

Ob-33571/06
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
32/06 – UPB2) javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Upravni enoti Tolmin.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne ali upravne 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.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. 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;
2. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– 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;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka, v primeru izbire, dovoljuje Upravni enoti Tolmin pridobitev podatkov
iz 2. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim
delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja v uradniških nazivih
svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin.
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 pripravnik – svetovalec, številka: 110-54/2006« na naslov: Upravna enota
Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva za javno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: ue.tolmin@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri mag. Darji Urbančič, vodji službe skupnih zadev, na tel.
05/38-00-828.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni za moške in ženske.
Upravna enota Tolmin
Št. 110-0018/2006-2
Ob-33573/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) župan Občine Puconci objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
direktor m/ž Občinske uprave Občine
Puconci.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar v Občinski upravi Občine Puconci.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– 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.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora
opraviti v najkrajšem možnem času od nastopa dela.
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Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave
ter organiziranje in koordiniranje dela,
– zagotavljanje opravljanja strokovnih in
drugih nalog za občinske organe,
– oblikovanje sistemskih rešitev in drugih
najzahtevnejših gradiv,
– vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in opravljenih strokovnih izpitih, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma strokovni izpit opravljen,
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 Občini Puconci 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 uradniško delo podsekretarja opravljal v prostorih Občinske
uprave Občine Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci.
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.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo
pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, številka: 110-0018/2006«
na naslov: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, 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: obcina.puconci@puconci.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 Geza Sočič, tel. 02/545-91-08.
Občina Puconci
Ob-33575/06
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Grosupljem, Grosuplje, Adamičeva 6, na
podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št 32/06 - UPB, v nadaljevanju: ZJU) objavljen javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika (eno delovno mesto).
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Delovno mesto pravosodni sodelavec
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat
bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa (zemljiške knjige),
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanje informacij o stanju postopka,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom,
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc,
– sodelovanje pri izvajanju določil Sodnega reda,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje drugih pravil, določenih s
Sodnim redom in vseh potrebnih strojepisnih del,
– izdajanje historičnih in navadnih
zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz
zbirke listin, enostavnejša dela v zemljiški
knjigi.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– šest let in 8 mesecev delovnih izkušenj.
Kot delovne izkušnje se štejejo 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 strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega 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. št. 32/06, v nadaljevanju: ZJU):
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– 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:
– izjavo 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 strokovnem
upravnem izpitu 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, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc na podlagi 139. člena Zakona o
upravnem postopku. V primer, da kandidat
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Grosupljem, Adamičeva 6, Grosuplje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
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 pravosodni sodelavec
– vodja vpisnika“ na naslov Okrajno sodišče
v Grosupljem, Adamičeva 6, Grosuplje, 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.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrajnega sodišča v Grosupljem, tel. 01/788-83-00.
Okrajno sodišče v Grosupljem
Št. 110-326/2006-31111
Ob-33577/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
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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. 110-327/2006-31111
Ob-33578/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 5 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
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. 110-328/2006-31111
Ob-33579/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenski Bi
strici.
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
Su 010111/2006
Ob-33589/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB-2, s
spremembami) Okrajno sodišče na Jesenicah, Titova 37, 4270 Jesenice, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
pravosodni sodelavec II – vodja vpisnikov, 1 prosto delovno mesto.
Poleg splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili
na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne
smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– 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 ka-

znivega 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda. V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni upravni
izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja in izpit iz Sodnega reda.
2. Okvirna vsebina del in nalog na delovnem mestu vodja vpisnika je:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
sodišča,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil in obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov
skladno s Sodnim redom in drugimi predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča,
– delo s strankami,
– delo z zaseženimi predmeti,
– izterjava neplačanih denarnih kazni,
povprečnin in stroškov postopka,
– arhiviranje spisov skladno s Sodnim
redom,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– odločanje o sodnih taksah in njihova
izterjava,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje vseh potrebnih strojepisnih
del,
– opravljanje drugih del, skladno z določili Sodnega reda, po odredbi predsednice
sodišča in sodnikov.
3. Prijava za razpisano delovno mesto
vodja vpisnika 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, da je državljan RS,
4. izjavo o znanju uradnega jezika,
5. izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma izjavo, da strokovnega izpita nima opravljenega,
6. izjavo o opravljenem izpitu iz Sodnega
reda oziroma izjavo, da izpita iz Sodnega
reda nima opravljenega,
7. izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
8. izjavo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi nakle-
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pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
9. izjavo, da za namen tega javnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču na Jesenicah za pridobitev podatkov iz 3., 7. in 8.
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 vodja vpisnika opravljal v nazivu pravosodnega sodelavca II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrajnega sodišča na Jesenicah, Titova 37, 4270
Jesenice.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
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
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika, št.
Su 010111/2006-J« na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova
2, 4000 Kranj, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS, na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu za
zaposlovanje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja in informacije o delovnem področju
daje Renata Kušar, tel. 04/271-12-07.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Okrajno sodišče na Jesenicah
Št. 110-60/2006-1
Ob-33590/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS,
objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto v Carinski upravi RS, na Generalnem
carinskem uradu
višji carinski svetovalec – inšpektor
v Sektorju za informatiko, Oddelku za
tehnološko podporo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne ali družboslovne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv
višji carinski svetovalec III – inšpektor, ki se
lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoko strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o carinski službi,
– uporaba programske opreme,
– znanje tujega jezika.
Zaželjena strokovna znanja in delovne
izkušnje:
– vzdrževanje sistemske programske
opreme Novell, Windows (2000, 2003),
– poznavanje IBM-AIX in Linux sistema,
– sistemska administracija delovnih postaj v Windows XP okolju,
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– dobro poznavanje mrežnih protokolov
(predvsem TCP/IP),
– delo z oddaljenimi dostopi in VPN povezavami.
Kratek opis nalog: izvajanje nalog s področja strojne opreme, sistemskih, sporočilnih in mrežnih sistemov, elektronske izmenjave podatkov ter varnosti sistemov in
podatkov.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ali posebnega strokovnega izpita za
inšpektorja po Zakonu o carinski službi, ga
mora opraviti najkasneje v roku enega leta
od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje določene v 39. členu Zakona o
carinski službi.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom, ter poskusnim
delom v trajanju pet mesecev.
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 Carinski upravi RS
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
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.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) ter navedbo
znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil,
pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer
se bo delo tudi opravljalo: Carinska uprava
RS, Generalni carinski urad, Šmartinska c.
55, 1523 Ljubljana. Na ovojnico pripišite »za
javni natečaj« in navedite delovno mesto.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: gcu.carina@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/478-30-29, Irena Lušina.
Carinska uprava RS
Št. 1102-38/2006/1
Ob-33693/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
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pripravnik (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za Proizvodne in storitvene
statistike, v Oddelku za statistiko informacijske družbe in turizma.
Usposabljal se bo za samostojno delo na
področju statistike informacijske družbe.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri ali program sociologije – smer družboslovna informatika;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– 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;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 2.
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 bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom ter
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, 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 pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, številka
1102-38/2006«, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS ter na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
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prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma
dokazil in pogovorna s kandidati ter s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Edita Glinšek, tel. 01/241-52-26.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-33709/06
Svet Zavoda za tehnično izobraževanje,
Ljubljana, Ptujska 19, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorico zavoda (ni reelekcija).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da izpolnjuje splošne pogoje, določene
v Zakonu o izobraževanju odraslih;
– da ima VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe tehniške ali družboslovne smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem mestu pri izobraževanju
odraslih;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnem mestu v gospodarstvu.
Od kandidata pričakujemo tudi, da predloži program oziroma vizijo nadaljnjega razvoja Zavoda za tehnično izobraževanje.
Z izbranim kandidatom/ko bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Mandat traja 5 let.
Prijavo z življenjepisom, vizijo razvoja
ZTI in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Zavod za tehnično izobraževanje, Ptujska
19, Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – prijava
za direktorja ZTI«.
Zavod za tehnično izobraževanje
Št. 1100-74-75/2006
Ob-33756/06
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 Davčnem uradu Ljubljana
1. Davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
odmero in kontrolo malih pravnih oseb.
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,
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– 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.
2. Višji/-a referent/-ka v referatu za registracijo davčnih zavezancev.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – višji/-a referent/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje registra davčnih zavezancev
in drugih predpisanih evidenc,
– ažuriranje registra in povezanih evidenc davčnih zavezancev ter kontrola podatkov,
– izdajanje potrdil iz registra in predpisanih evidenc,
– opravljanje nalog upravnega postopka
in davčnega postopka,
– informiranje davčnih zavezancev.
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 pre
krškovnega 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.
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. 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,
5. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
pridobitev podatkov iz 4. in 5. točke iz ura-

dne 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
(Ur. l. 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: DURS, DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 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.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marjana Obermajer, tel. 01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Su 010603/06
Ob-33763/06
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), Okrožno sodišče
v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno 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 uslužbenec bo naloge opravljal 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 izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
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– 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.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno 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.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-33776/06
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06 – UPB
in 115/06), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane
razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Jožetu Sikošku v
Ljubljani.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški državni
izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 100-10/2006
Ob-33777/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) objavlja Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče, javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec I, 'direktor občinske
uprave'.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
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– 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 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.
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:
– vodenje dela občinske uprave;
– koordiniranje in usklajevanje dela ter
skrb za delovno disciplino;
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih
skupinah ter oblikovanju analiz, načrtov, informacij;
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji;
– sodelovanje pri pripravi proračuna in
spremljanje porabe sredstev;
– odločanje o pravicah iz delovnega razmerja;
– odgovornost za delo področja negospodarskih dejavnosti;
– opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave
ter skrb za sodelovanje z UE in drugimi
državnimi organi;
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– izdelava zahtevnih izvedbenih aktov, ki
jih sprejema župan in OS;
– vodenje in izvajanje nalog s področja
obrambnih načrtov in civilne zaščite.
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 Občini Luče 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 direktorja občinske uprave opravljal
v nazivu višjega svetovalca I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Luče, Luče 106, 3334 Luče.
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 direktor občinske uprave, številka:
»100-10/2006«» na naslov: Občina Luče,
Luče 106, 3334 Luče, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Občine Luče. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: zupan@luce.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 župan Ciril Rosc.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Luče
Ob-33779/06
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za gospodarstvo.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih svetovalec III, II
ali I.
Javni uslužbenec bo dela in naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Okvirna vsebina dela: vodenje pravnih
zadev za področje oddelka in pravno svetovanje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mora
izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. 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.
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Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj in dokazila o morebitnih posebnih
znanjih in sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo, s katero izjavljajo, da izpolnjujejo
naslednje pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– državljanstvo RS.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe, strokovni naziv
ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljujejo občinski upravi MONG
pridobitev podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za
gospodarstvo« na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Ur. l. RS ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: mestna.obcina@novagorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
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.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57., 58.
členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 21/06 – čistopis),
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– direktor/direktorica socialno varstvenega zavoda mora poleg splošnih pogojev
iz prve ali druge alineje tega razpisa imeti opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je
lahko za direktorja/direktorico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
ki ga določi Socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let in
začne teči, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere
z morebitnimi referencami naslovijo kandidati/ke na: Svet Zavoda CSD Sežana, Kosovelova 4b, 6210 Sežana, z oznako »Ne
odpiraj razpis za direktorja/direktorico«, v
roku 8 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od prvega dneva
po izteku roka za prijavo na razpis.
Nastop službe z dnem 20. 5. 2007.
Center za socialno delo Sežana

Ob-33784/06
Svet Centra za socialno delo Sežana
razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 21/06 – čistopis) ter 34. člena Statuta
Centra za socialno delo Sežana in sklepa
1. seje sveta zavoda z dne 24. 11. 2006,
prosto delovno mesto:
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Sežana.

Št. 110-331/2006-31111
Ob-34022/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena

Št. 110-329/2006-31111
Ob-34021/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem 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
okrožnega sodnika, določene v 10. 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

in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. 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. 110-332/2006-31111
Ob-34023/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-34241/06
Popravek
V javnem pozivu za predlaganje dodatnih
članov Sveta Republike Slovenije za visoko
šolstvo, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
118 z dne 17. 11. 2006, Ob‑32242/06, se v
4. točki datum »30. 11. 2006« nadomesti z
datumom »15. 12. 2006«.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 146/06
Ob-33423/06
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje, Gregorčičeva 5/a, Celje, objavlja na podlagi sklepa
Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije z dne 15. 11. 2006
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Opremljena garsonjera Jagoda 5 na
Kopah v izmeri 23,79 m2, vpisana v etažni
knjigi E3 v podvložku številka 758/3 k.o.
Šentilj pod Turjakom. Izhodiščna cena je
8,550.000 SIT oziroma 35.680 EU.
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«
na sedež prodajalca najkasneje do 18. 12.
2006 do 10. ure. Ponudbe, prispele po navedenem roku, se ne bodo upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo nepremičnine,
– dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino na
račun prodajalca 01100-6030274014, sklic
00 2100-99, v višini 10% izhodiščne cene za
nepremičnino. Uspelim ponudnikom se var-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ščina vračuna v kupnino, neuspelim pa se
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
postopka prodaje nepremičnin. Kupci stanovanj bodo morali prodajalcu poleg kupnine
povrniti tudi vsa denarna sredstva, ki so
zbrana v rezervnem skladu na dan podpisa
prodajne pogodbe.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše
pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati davek na promet nepremičnin ter stroške
ureditve zemljiškoknjižnega stanja.
VIII. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
tudi, da lahko do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
IX. Na nepremičnini obstaja skladno s
Stanovanjskim zakonom zakonita predkupna pravica ostalih etažnih lastnikov.
X. Postopek bo vodila posebna Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Mitja Korent,
tel. 03/42-02-363, elektronski naslov: mitja.korent@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Območna enota Celje
Št. 322-07/06-1
Ob-33285/06
Na podlagi Pravilnika o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Komen (Ur. l. RS, 105/06, z dne 12. 10. 2006)
razpisuje Občina Komen (v nadaljevanju:
občina)
javni natečaj
za izbiro turističnega spominka Občine
Komen
1. Pogoji za sodelovanje na natečaju
Na natečaj se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko sodeluje z največ tremi predlogi, za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso
dokumentacijo, ki je navedena v besedilu
tega razpisa.
Vsi izdelki morajo biti z udeležbo na tem
natečaju prvič predstavljeni javnosti. Vsi izdelki morajo biti v fazi dokončanega izdelka.
Predlagani izdelki naj predstavljajo:
– kulturno in naravno dediščino ter turistične znamenitosti občine,
– tradicijo in sodobno ustvarjalnost.
2. Kriteriji ocenjevanja prispelih natečajnih predlogov.
Prispele predloge ocenjuje komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan občine. Komisija
deluje v skladu s Pravilnikom o natečaju in
ocenjevanju turističnega spominka Občine
Komen, in je pri svojem odločanju samostojna.
Komisija bo prejete predloge ocenjevala
po naslednjih kriterijih:
– estetska vrednost,
– etnološki kriterij,
– kriterij identitete in prepoznavnosti, turistično – promocijska vrednost,
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– izvirnost,
– uporabnost in tehnologija izdelave,
– cena izdelka in možnost trženja.
3. Nagrade in njihove vrednosti.
Nagradni sklad znaša 250.000 SIT, o
vrednosti posameznih nagrad odloča komisija.
Komisija praviloma podeli tri nagrade
(prvo, drugo in tretjo), si pa pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli (prve,
druge ali tretje) ali da podeli več nagrad iste
stopnje (več prvih, drugih ali tretjih nagrad).
Odločitev o tem, da se določena nagrada ne
podeli ali da se podeli več istih nagrad ter o
posledični prerazporeditvi nagradnega sklada, sprejema komisija z večino glasov.
Zmagovalni izdelek dobi naziv Turistični
spominek Občine Komen in se ga lahko
ustrezno označi.
Odpiranje predlogov bo predvidoma v
roku 15 dni po zaključku natečaja in ne bo
javno. Rezultati bodo razglašeni v roku 15
dni od sprejetja končne odločitve komisije.
4. Rok za prijavo ter razpisna dokumentacija.
Vsaka prijava na natečaj mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec 1 (podatki o
prijavitelju),
– izpolnjen prijavni obrazec 2 (podatki
o izdelku),
– dokončan izdelek.
Razpisno dokumentacijo (obrazec 1 in 2)
lahko prijavitelji dvignejo na občini, v TICu
Štanjel ali na spletni strani www.komen.si.
Prijavitelji morajo prijavo z vso dokumentacijo oddati osebno na občini ali po pošti
na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen, najkasneje do 15. decembra 2006.
Dokumentacija in gradivo naj bo dostavljeno v kuverti ali v paketu, ki naj ima na
sprednji strani napis Ne odpiraj – Natečaj
turistični spominek.
Prepozno prispele prijave bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji nepopolnih prijav
bodo pisno pozvani, da dopolnijo svoje prijave.
Rezultati natečaja bodo javno razglašeni, vsi udeleženci bodo prejeli pisno obvestilo o rezultatih.
Občina Komen s podelitvijo nagrad najboljšim spominkom ne odkupuje avtorskih
pravic nad izdelki. Med nagrajenimi izdelki
ali ostalimi prispelimi predlogi lahko Občina
Komen v dogovoru z avtorjem izbere izdelek, ki ga bo v primerni izvedbi uporabljala
kot reprezentančno darilo.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na
tel. 05/769-00-56 – Tic Štanjel.
Občina Komen
Ob-33464/06
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg
8, Dolenjske Toplice, na podlagi Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), Odloka o proračunu
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št.
38/06 in 95/06) in sklepa Občinskega sveta,
št. 7113-1216/2006-01/03 z dne 25. 5. 2006,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Predmet prodaje je naslednje stavbno
zemljišče:
a) stavbno zemljišče parc. št. 508/5, k.o.
Toplice, pašnik 5, v izmeri 1267 m2, po izklicni ceni 8,869.000 SIT.
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Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. DDV ter vse druge
dajatve in stroške povezane s prenosom
lastništva plača kupec.
1. Ponudnik je vezan na ponudbo 30 dni
po poteku roka za oddajo ponudbe.
2. Prodaja poteka po načelu »videno-kupljeno«.
3. Najugodnejši ponudnik – kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 10 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe v prej navedenem roku se šteje,
da je odstopil od sklenitve pravnega posla
in vplačana varščina zapade v korist Občine Dolenjske Toplice. Notarska potrditev
kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena
najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
4. Najugodnejši ponudnik mora celotno
kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe oziroma po izstavitvi
računa na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, številka 01357-0100015780,
pri čemer se položena varščina všteje v
kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
5. Lastninska pravica za konkretno nepremičnino bo prenesena na kupca z dnem
popolnega plačila kupnine, določene v kupoprodajni pogodbi.
6. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe in ponudnikom tudi ne prizna nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
7. Pri prodaji nepremičnin na podlagi
javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine
v višini 10% od izhodiščne cene.
8. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
9. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo zemljišča za katerega daje ponudbo (parc. št.
in k.o.) ter ponujeno ceno v SIT. Ponudnik
mora ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, št.
01357-0100015780. Priložiti je potrebno tudi
celotno številko transakcijskega računa, ime
banke in številko banke ponudnika za primer vračila plačane varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo);
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe;
– davčno številko, matično številko, telefonsko številko;
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb;
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
10. Upoštevali bomo podpisane pisne
ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in pravilno označeni kuverti do vključno
11. decembra 2006 do 10. ure na naslov:
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice. Ponudba mora biti
v zaprti kuverti in opremljena z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za prodajo nepremičnine
– stavbna zemljišča«.
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11. Odpiranje zbranih ponudb bo dne
11. decembra 2006 z začetkom ob 10.30
na sedežu Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
13. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dneh
od odpiranja ponudb.
14. Varščina bo neuspelim ponudnikom
brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb oziroma obvestilu o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
15. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb. V primeru da bodo prispeli
dve ali več enakovrednih ponudb, bo prodajalec ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
16. Vse informacije glede razpisa ter
obrazce izjav zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg
8, Dolenjske Toplice ali po tel. 07/38-45-184
vsak dan od 10. do 12. ure, kontaktna oseba
je Goran Udovč. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 40401-00004/2006

Ob-33484/06

Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93 s spr. in dop.), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s sprem.
in dop.), Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Ur. l. RS, št. 123/03),
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2006 (MUV št. 31/05 in 10/06) in Posamičnega programa prodaje občinskega
finančnega premoženja – naložbe v družbo
Deželna banka Slovenije d.d. sprejetega na
37. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 24. 4. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 47.050 navadnih
delnic (v paketu) oziroma 2,05% delež družbe Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Ponudbena cena mora biti določena tako, da ponudnik posebej navede ceno za posamezno
delnico v SIT ter ceno za celotni paket delnic
v SIT. Rok plačila kupnine ne sme biti daljši
od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok.
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6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni vplačati varščino v višini 30,000.000
SIT, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup delnic Deželne banke
Slovenije d.d.«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 7 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena. Prodajalec določi kot izhodiščno ceno 7.600 SIT za delnico oziroma
izhodiščno vrednost paketa delnic v višini
357,580.000 SIT in si z namenom dosega
najvišje ponudbene cene, dopušča možnost
pogajanja z vsemi ponudniki.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji delnic družbe Deželna banka Slovenije d.d. s ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek, na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla, ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup delnic Deželne banke
Slovenije d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do
11. 12. 2006 do 12. ure. Na kuverti mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
11. 12. 2006 ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, soba 122/I.
12. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom o
izbiri, najkasneje v roku 7 dni od poteka roka
za oddajo ponudb.
14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic oziroma deleža družbe Deželna banka Slovenije d.d., najkasneje
v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V
primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži.
15. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
16. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu v Oddelku za finance pri Francu
Štelcerju, tel. 02/22-01-262; e-pošta:
franc.stelcer@maribor.si.
Mestna občina Maribor

Št. 478-238/2006
Ob-33696/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 37. člena
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št.
40/99 in 1/02) ter sklepa Občinskega sveta
Občine Šentjur št. 478-26/2006-2513-LVIII.
z dne 27. 7. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje
V Stanovanjski coni Livada v Šentjurju prodaja stavbnega zemljišča parc. št.
573/28 travnik v izmeri 634 m², vpisanega v
vl. št. 1413 k.o. Šentjur pri Celju, za izklicno
ceno 5,478.000 SIT brez DDV.
V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, ki ga investitor plača pred izdajo
gradbenega dovoljenja.
Nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico peš hoje, voženj mehanizacije
ter ostalih posegov za gradnjo, vzdrževanje
in popravila visokonapetostnega električnega omrežja, transformatorske postaje in
nizkonapetostnega električnega omrežja v
korist služnostnega upravičenca in njegovih
pravnih naslednikov z imenom: Elektro Celje
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje.
III. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno.
2. Ponudnik mora za resnost ponudbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti
nepremičnine, na transakcijski račun Občine
Šentjur – proračun št. 01320-0100004983
odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se kavcija
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se kavcija
vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID št. za DDV
za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
kupec ne poravna kupnine na način in v
roku določenem v pogodbi, še šteje prodaj-
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na pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.
Ob zavarovanju z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv je možen odlog
plačila kupnine oziroma plačilo kupnine v
obrokih.
7. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
8. Vsi ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan.
Odločitev župana je dokončna.
9. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IV. Drugi pogoji:
1. Prodajalec si na predmetni nepremičnini izgovarja služnostno pravico za potrebe
gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij
javne komunalne infrastrukture. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
V. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če kupec v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (DDV) in
stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine oziroma plačilu dela kupnine in predložitvi ustrezne bančne garancije
za plačilo.
VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 18. 12. 2006 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 12. 2006 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
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Ob-33453/06
CMC System, d.o.o., – v stečaju, Alpska
cesta 43, 4248 Lesce na podlagi sklepa sodišča z dne 23. 11. 2006 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premoženja
1. Predmet zbiranja ponudb: premičnine
– osnovna sredstva in zaloge, skladno s
cenitvijo cenilca Marjana Golje ter seznamu
opreme za prodajo, ki je sestavni del sklepa
sodišča.
2. Pogoji za sodelovanje
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Najnižja prodajna cena za osnovna
sredstva znaša 232.380,45 SIT, za zalogo
materiala pa 1,840.022,57 SIT. Osnovna
sredstva in zaloga materiala se prodaja po
posameznih postavkah kot izhaja iz seznama in cenitve.
Popis in cenitve premoženja ter vsa dokumentacija in osnutek kupoprodajne pogodbe je na vpogled pri stečajnem upravitelju na osnovi predhodnega dogovora.
Ponudniki naj v ponudbi navedejo točen
naziv in naslov ponudnika, predmet ponudbe in ponujeno ceno za vsak posamezni
predmet ponudbe ter rok plačila oziroma
druge plačilne pogoje.
Pri prodaji lahko sodelujejo domače in
tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo. Kot kupci ne
morejo sodelovati osebe, ki jih določa 153.
člen ZPPSL.
Ponudniki morajo najkasneje do 11. 12.
2006 na transakcijski račun stečajnega
dolžnika pri NKBM št. 04302-0001228780
plačati varščino v višini 10% najnižje cene
predmeta ponudbe. Dokazilo o plačani varščini mora biti priloženo ponudbi.
Nepopolne ali nepravilne ter nepravočasne ponudbe se ne bodo upoštevale pri
izbiri, morebitna vplačana varščina pa bo v
tem primeru ponudniku vrnjena v 8 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
Varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa vrnjena brez
obresti.
Pri izbiri ima kot najugodnejši ponudnik
prednost kupec, ki ponudi višjo ceno. Ponujena cena mora biti najmanj enaka najnižji
prodajni ceni, pri dveh ali več enakih ponudbah po višini kupnine ima pri izbiri prednost
kupec, ki bo na naroku za odpiranje ponudb
pred sodiščem ponudil višjo ceno.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh po naroku za odpiranje
ponudb.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 8 dneh po obvestilu o izbiri
in plačati kupnino v 15 dneh od sklenitve pogodbe, sicer je prodaja razveljavljena, varščino pa zadrži prodajalec. Pred sklenitvijo
pogodbe mora izbrani ponudnik stečajnemu upravitelju predložiti notarsko overjeno
izjavo, ki jo določa 4. odstavek 153. člena
ZPPSL.
Izročitev predmeta prodaje ni dopustna
pred plačilom kupnine.
Kupec je dolžan poravnati vse stroške
v zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji
premoženja, kakor vse stroške v zvezi s
sestavo pogodbe in prenosom lastninske
pravice.
Pisne ponudbe v zaprti ovojnici sprejemamo do 11. 12. 2006 do 15. ure, na naslov:
BDO EOS d.o.o. za CMC System d.o.o. – v
stečaju, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, z
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navedbo »Ne odpiraj – zbiranje ponudb v
stečajni zadevi St 64/2005«.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 2006,
ob 13.30, v prostorih Okrožnega sodišča v
Kranju v sobi 12.
Ogled premičnin in vpogled v celotno dokumentacijo je možen po predhodnem dogovoru z Aljošo Kovač na tel. 01/530-09-51
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
CMC System d.o.o. – v stečaju
Stečajni upravitelj
Grega Erman

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-1/2006-2
Ob-33289/06
Od 11. 11. 2006 dalje so pri Upravni
enoti Litija, Oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve v hrambi
pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata delavcev trgovine Slovenije – Sindikata Kmetijsko gozdarske
zadruge Litija, s sedežem v Litiji, Valvasorjev trg 3.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zaporedno številko 36.
Št. 101-17/2006-2
Ob-33291/06
Pravila sindikata Vrtca Studenci Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 16. 11.
1993, pod zaporedno številko 176 in nadaljnjimi spremembami, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne
8. 11. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata zavoda SVIZ, z dne 8. 11. 2006,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Studenci Maribor, skrajšano: SVIZ Vrtec Studenci Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Groharjeva
ulica 22.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 17, z dne 20. 11. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-22/2006-5
Ob-33316/06
Statut Sindikata Podjetja Težmer Ljubljana p.o., Gornji trg 44, Ljubljana, ki
je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center na podlagi odločbe št.
028-90/94-04/IO z dne 30. 11. 1994 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 192 z dnem 30. 11. 1994,
se z dnem 21. 11. 2006 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-5/2006 1304
Ob-33317/06
1. V hrambo pri Upravni enoti Ormož
se vzamejo pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
– Knjižnice Franca Ksavra Meška, Ormož,
ki so bila sprejeta na podlagi določil Statuta
sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije.
2. Pravila Sindikata knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož so z dne 18. 10.
2006 vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ormož pod zaporedno
številko 44 pod nazivom Sindikat vzgoje,
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izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat Knjižnice Franca Ksavra
Meška Ormož. Sedež sindikata je: Kolodvorska 9, Ormož.
3. Matična
številka
sindikata
je
1148052.
Št. 101-21/2006-3
Ob-33457/06
Z dnem 24. 10. 2006 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti Kranj izbrišejo Pravila Sindikata ZSSS
Iskra restavracija, Savska loka 1, 4000
Kranj, vpisana pod zap. št. 181.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-129/2006-6
Ob-33323/06
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 21. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99, 37/04; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Banca Intesa S.p.A., Piazza Polo Ferrari
10, 20121 Milano, Italija (v nadaljevanju:
Banca Intesa) in SanPaolo IMI S.p.A., Piazza San Carlo 156, Torino, Italija (v nadaljevanju: SPIMI), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
združitve predhodno dveh neodvisnih družb.
Na podlagi te transakcije bo banka SPIMI pripojena k družbi Banca Intesa in bo
prenehala obstajati kot pravna oseba. Kot
posledica pripojitve bo prišlo do spremembe
nadzora v smislu tretjega odstavka 11. člena
ZPOmK v Banki Koper d.d., ki je v 66,207%
lasti SPIMI. Pridobitev oziroma sprememba
nadzora podjetja skladno z drugim odstavkom 11. člena ZPOmK pomeni koncentracijo podjetij.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
ob upoštevanju stanja konkurence na trgih
bančno-finančnih storitev v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum
o neskladnosti s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila
prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-134/2006-4
Ob-33454/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
22. 11. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Vektor, družba za upravljanje,
d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana
(v nadaljevanju: Vektor), Petin, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Zaloška cesta 165, Ljubljana (v nadaljevanju: Petin), in Skupina Viator &
Vektor, družba za upravljanje podjetij,
d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana (v
nadaljevanju: Skupina Viator & Vektor),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
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Priglašena koncentracija se bo izvedla
s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Skupina Viator & Vektor s strani družb Petin in Vektor na podlagi javne
ponudbe za odkup vseh delnic 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. 306-125/2006-4
Ob-33455/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 22. 11.
2006 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da priglašeni pridobitvi skupnega nadzora v družbi Istrabenz – Gorenje, trgovanje in prodaja električne energije,
d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana (ob pridobitvi
skupnega nadzora je prišlo do spremembe
firme in sedeža družbe v GEN-I, trgovanje
in prodaja električne energije, d.o.o., Cesta
4. julija 42, Krško), s strani družb Istrabenz
Gorenje energetski sistemi, energetske
storitve, d.o.o., Tumova ulica 5, Nova Gorica in GEN energija, d.o.o., Cesta 4. julija
42, Krško, ne nasprotuje. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.
V obravnavani transakciji gre za spremembo iz izključnega nadzora v skupni nadzor nad družbo Istrabenz – Gorenje, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., in
s tem koncentracijo v smislu druge alineje
drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu prodaje električne energije Urad ugotavlja, da v zvezi z
obravnavano koncentracijo ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ng 6/2006
Ob-33293/06
Okrožno sodišče v Celju obvešča, da je
pod opr. št. Ng 6/2006 predlagatelj Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Dunajska 119, Ljubljana,
vložil predlog, da sodišče določi primerno
denarno nadomestilo za odkup vseh preostalih delnic predlagatelja pri družbi RTC
Krvavec d.d., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem, zaradi izstopa iz družbe po 389. členu
ZGD-1. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1.
točke tretjega odstavka 605. člena tega zakona lahko v enem mesecu od objave tega
obvestila vložijo svoje predloge za sodno
določitev denarnega nadomestila za odkup
preostalih delnic pri tej družbi. Po poteku
enega meseca od objave obvestila, predloga za sodno določitev primerne denarne
odpravnine za odkup preostalih delnic ni več
mogoče vložiti.
Okrožno sodišče v Celju

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-33295/06
Skupščina družbe Geodeting d.o.o., je
na skupšini družbe dne 16. 10. 2006 sprejela sklep o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe. Dosedanji osnovni kapital
družbe v višini 22,000.000 SIT, se zmanjša
za 19,843.240 SIT in po zmanjšanju znaša
2,156.760 SIT.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 se poziva upnike družbe Geodeting
d.o.o. da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
Geodeting d.o.o.
direktor: Djoka Cicmil, inž. geod.
Ob-33553/06
Družba DUS KRONA d.o.o. Ljubljana,
Štefanova 13a, 1000 Ljubljana, matična
številka 5818001, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno
številko 12499800, na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 objavlja, da se
osnovni kapital družbe v višini 195,000.000
SIT oziroma 813.720,58 EUR zmanjša za
120,000.000 SIT oziroma 500.751,13 EUR
na 75,000.000 SIT oziroma 312.969,45
EUR.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala poravnala
terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
DUS KRONA d.o.o.
Ob-33774/06
Skupščina družbe UTA, d.o.o. Žirovnica
je na seji 24. 8. 2006 sprejela sklep o znižanju osnovnega kapitala, in sicer na 7.500
EUR. S to objavo pozivamo eventualne
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem ustanovnega
kapitala. Vse upnike, ki so znani, bo družba
pozvala neposredno.
UTA, d.o.o. Žirovnica
Ob-33783/06
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 18. 10.
2006, direktor družbe Medima d.o.o., Cesta
24. junija 31, 1231 Ljubljana-Črnuče, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vlož. št. 1/19749/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
82,000.000 SIT se zmanjša za znesek
77,000.000 SIT tako, da bo po zmanjšanju
osnovni kapital znašal 5,000.000 SIT.
Direktor družbe Medima d.o.o. poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Medima d.o.o.
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Razširitev dnevnega reda
Št. 11963
Ob-33695/06
Na podlagi določil 298. člena ZGD-1
uprava družbe CPM, d.d., Iztokova ul. 30,
2000 Maribor, objavlja na zahtevo delničarja
Ekos Celje, d.o.o., Ribarjeva 3, Celje, razširitev dnevnega reda izredne seje skupščine
delničarjev CPM, d.d., Maribor, sklicane za
sredo, 27. 12. 2006 ob 9.30 na sedežu družbe, Iztokova ul. 30, Maribor, z naslednjo
točko dnevnega reda:
3. Razširitev dejavnosti družbe CPM,
d.d. in sprememba Statuta družbe CPM,
d.d.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo:
DF/23.200----Proizvodnja naftnih derivatov
Predlog sklepa: statut družbe CPM, d.d.
se spremeni tako, da se v točki drugič Statuta na ustreznem mestu zapiše sledeča
dejavnost:
DF/23.200----Proizvodnja naftnih derivatov
Obrazložitev delničarja: zaradi pridobitve
licence za opravljanje energetske dejavnosti
in nemotenega dela družbe CPM, d.d., je
potrebno dopolniti dejavnost družbe z Pro
izvodnjo naftnih derivatov.
Navedena sprememba statuta je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Iztokova
ul. 30, Maribor.
CPM, d.d.
uprava
Ob-33780/06
Uprava družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d. na predlog delničarja Nilson
d.o.o. dopolnjuje dnevni red 14. skupščine
družbe, ki bo v četrtek, 28. decembra 2006
ob 8.30, kot sledi:
Spremeni se predlog sklepa št. 4.1, tako
da se glasi: Osnovni kapital družbe se poveča z novimi vložki iz 411,250.000 SIT za
159,160.000 SIT na 570,410.000 SIT.
Spremeni se predlog sklepa št. 4.2, tako
da se glasi: Povečanje se izvede z izdajo
15.916 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 159,160.000 SIT.
Predlog sklepa št. 4.3 se dopolni z naslednjima dvema odstavkoma:
– gospodarska družba Nilson d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, bo
prevzela 9.436 delnic emisijske vrednosti
94,360.000 SIT in zanje zagotovila stvarni
vložek v obliki terjatve do družbe v višini
94,361.255,37 SIT, presežek terjatve nad
emisijsko vrednostjo se odpusti;
– gospodarska družba Net Produkcija
d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje, bo
prevzela 357 delnic emisijske vrednosti
3,570.000 SIT in zanje zagotovila stvarni
vložek v obliki terjatve do družbe v višini 3.573.975,61 SIT, presežek terjatve nad
emisijsko vrednostjo se odpusti.
SM Savinjska trgovska družba, d.d.
uprava družbe
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Sklici skupščin
Št. I-317/06
Ob-33461/06
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
12. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 8. 1. 2007, s
pričetkom ob 12. uri v sejni sobi družbe
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa
ulica 15, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Darja Gajšek
in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se dopolni kot sledi:
01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
01.300 Mešano kmetijstvo
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
3. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala
iz tolarjev v EUR.
Delnice družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim
zneskom 1.000 SIT postane ena delnica
brez navedbe nominalnega zneska.
Skladno z določilom prvega odstavka 693.
člena ZGD-1 se nominalni znesek ene delnice v višini 1.000 SIT pretvori v EUR po objavljenem tečaju zamenjave. Pridobljen znesek
se zaokroži na dve decimalni mesti tako, da
vrednost ene delnice znaša 4,17 EUR. Družba ima vpisanih 227.000 navadnih, prosto
prenosljivih delnic. Vsota vseh preračunanih
delnic tvori osnovni kapital družbe, tako da
znaša sedaj osnovni kapital 946.590 EUR.
Medsebojna razmerja med pravicami,
povezanimi z delnicami, in razmerja njihovih
nominalnih zneskov do osnovnega kapitala
ter razmerja glasovalnih pravic v delniški
družbi, se zaradi preračuna tolarjev v EUR
ne spremenijo. Razlike v zneskih, ki izhajajo
iz preračunavanja, se razporedijo v kapitalske rezerve.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet, da v primeru spremembe centralnega
paritetnega tečaja po objavi sklica skupščine oziroma pred izvedbo skupščine, skladno
z zakonskimi napotili, ustrezno spremeni
sklep o preoblikovanju nominalnih delnic v
kosovne delnice ter preračunu osnovnega
kapitala v EUR ter skladno s tem sprejme
prečiščeno besedilo statuta.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Statut družbe se spremeni v določbah,
nanašajočih se na dejavnost družbe ter v
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določbah, nanašajočih se na sprejet sklep o
preoblikovanju nominalnih delnic v kosovne
delnice ter preračunu osnovnega kapitala
v EUR.
Besedilo statuta se uskladi z določbami
Zakona o gospodarskih družbah – 1. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe.
Z dnem vpisa prečiščenega besedila statuta
v sodni register, preneha veljati dosedanji
statut delniške družbe.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki imenskih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe, oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščin lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili točke
7.10 poglavja 7 statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne pol
ure za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi
ulici 15, 2000 Maribor, vsak delavnik od 11.
do 14. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Št. 7/247
Ob-33603/06
Na podlagi določil statuta delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska c. 19, Bled, sklicuje uprava
10. sejo skupščine
družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled,
d.d.,
ki bo v četrtek, 4. 1. 2007 s pričetkom
ob 12.30 v prostorih GG Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Zvoneta Šolarja, za preštevalki glasov Alenko Bizilj in Majdo Režek,
skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Svetina.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se na predlog prevzemnika Metropolitana d.o.o., Mačkova ulica 6, Ljubljana
kot glavnega delničarja, delnice manjšinskih
delničarjev prenesejo na glavnega delničarja družbe. Le-ta v soglasju z drugo točko
68. člena ZPre-1 kot denarno odpravnino za
eno delnico ponudi nadomestilo 2.650 SIT.
3. Umik delnic GGBG iz organiziranega
trga.
Predlog sklepa: na podlagi določbe
tretjega odstavka 54. člena ZTVP sprejme skupščina sklep o umiku delnic GGBG
družbe GG Bled, d.d. z organiziranega trga
vrednostih papirjev.
Delničarjem družbe GG Bled, d.d., ki bi
ugovarjali navedenemu sklepu, bo prek zapisnika ponujena pridobitev njihovih delnic
za primerno odškodnino oziroma primerno
denarno odpravnino v višini 2.650 SIT za
eno delnico GGBG.
4. Sprememba statuta družbe GG Bled,
d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlagani
obliki ter čistopis statuta.
Točka 5.3. Uprava družbe šteje največ
3 člane. Delniško družbo zastopa in predstavlja v vlogi uprave predsednik uprave. V
odsotnosti predsednika uprave družbo zastopa njegov namestnik, ki ima tedaj enaka
pooblastila kakor predsednik.
Točka 6.2. Nadzorni svet šteje 3 člane.
Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo
enake pravice in dolžnosti, če s tem statutom ni določeno drugače.
5. Predčasni odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da zaradi spremembe v lastniški
strukturi družbe GG Bled, d.d. dosedanjim
članom, ki so bili imenovani kot predstavniki
delničarjev, predčasno preneha mandat.
Skupščina izvoli za naslednje mandatno
obdobje, ki traja od dne izvolitve dalje štiri leta, naslednja člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev:
1) Vinko Perčič,
2) Andraž Stegu.
Skupščina potrdi, da znašajo bruto zneski sejnine za vsako sejo za člana nadzornega sveta po 250 € / 46.610 SIT in
za predsednika nadzornega sveta 325 € /
77.883 SIT.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD na dan 1. 1. 2007. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini ima vsak delničar
ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo
udeležbe dostavi družbi najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine na naslov: GG Bled,
d.d., Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, z oznako
»za skupščino«.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem vsak delovni dan na sedežu družbe od 8. do 10. ure.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava
direktor
Zvone Šolar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-34071/06
Na podlagi 41. člena Statuta družbe “Semesadike” Mengeš d.d. direktor družbe
sklicuje
10. skupščino delničarjev,
ki bo 31. 12. 2006 ob 8. uri v prostorih “Semesadike” Mengeš d.d., Prešernova
35.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine v
naslednji sestavi:
– predsednik skupščine: Jani Bele,
– preštevalca glasov: Gordana Panjan in
Milena Pečenko.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarja Mira Bregarja.
3. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta o delu nadzornega sveta in preveritvi
letnega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in preveritvi letnega poročila
družbe Semesadike, d.d. za leto 2005.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2005 znaša 12,147.293,80
SIT in ostane nerazporejen.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta,
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2005.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo
poslovanja družbe v poslovnem letu 2006
imenuje revizorsko hišo KPMG, d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki, razumno
utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe v Mengšu,
Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan od
9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.

Sklepi skupščin
Ob-33459/06
Creatina, mednarodna trgovska družba
d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, objavlja
sklepe, sprejete na 11. skupščini delničarjev, ki je bila 23. 11. 2006:
1. Za nadzornika glasovanja se izvoli Roman Tomaž Pipan.
2. Navadne imenske delnice družbe
vseh izdaj z nominalnim zneskom 1.000 SIT
se zamenjajo za kosovne delnice in sicer
tako, da se ena navadna imenska delnica z
nominalnim zneskom 1.000 SIT zamenja za
eno navadno imensko kosovno delnico.
Osnovni kapital družbe je poslej razdeljen na 44.656 navadnih imenskih kosovnih
delnic, A razreda. Od tega je 13.118 delnic prve izdaje, 6.162 delnic druge izdaje,
10.491 delnic tretje izdaje in 14.885 delnic
četrte izdaje.
3. Skupščina pooblašča nadzorni svet:
– da spremeni statut tako, da uskladi njegovo besedilo s sklepom skupščine o uvedbi kosovnih delnic;
– da v statutu navedeni znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot
ga bo opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo
evra ter
– da skladno z zgornjimi spremembami
sprejme novo prečiščeno besedilo statuta
družbe.
4.1. Delnice manjšinskih delničarjev
družbe Creatina d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, se za plačilo primerne denarne
odpravnine prenesejo na glavnega delničarja Romana Tomaža Pipana, Ljubljana,
Grintovška 12, ki je imetnik 41.112 delnic
družbe, kar predstavlja 94,43% osnovnega
kapitala družbe.
4.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v register, pri Centralni klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana poda nalog in
sklene pogodbo za prenos delnic z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
4.3. Glavni delničar je dolžan nemudoma
po vpisu sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem plačati denarno
odpravnino v znesku 4.015 SIT za vsako
delnico. Denarna izplačila se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic v register do
izplačila denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem obrestujejo po obrestni meri 5%
letno. Če je na delnicah manjšinskega delničarja, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana
zastavna pravica, je do izplačila denarne
odpravnine upravičen zastavni upnik, v korist katerega je vpisana zastavna pravica
na delnicah. Če je na delnicah manjšinskega delničarja, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev,
vpisana katerakoli druga pravica tretjih na
nematerializiranem vrednostnem papirju ali
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prepoved razpolaganja, bo glavni delničar
v postopku prenosa delnic na svoj račun
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostih papirjev ugotovil, kdo je upravičen do izplačila denarne odpravnine in pod
kakšnimi pogoji ter morebitno prenehanje
pravice tretjih na nematerializiranem vrednostnem papirju.
4.4. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar izvajal preko računa pri Factor banki
d.d. Ljubljana, ki je tudi podala izjavo, da je
solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma
po vpisu sklepa o prenosu delnic v register
izplačal denarno odpravnino za pridobljene
delnice v skladu s tem sklepom.
Creatina d.d.
direktor
Roman Tomaž Pipan

Zavarovanja
SV 1068/06
Ob-33911/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-1068/06 z dne 11. 11. 2006, je bilo
stanovanje št. 2, v stanovanjski hiši na naslovu Dravinjska cesta 22 v Poljčanah, v
skupni izmeri 70,86 m2, stoječi na parc. št.
494/91, k.o. Pekel, last Otorepec Dušana,
na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 4.
2004, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Kärnten, matična št.
1870653, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 32.000 EUR, s pripadki.
SV 3142/2006
Ob-33912/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3142/2006 z dne 24. 11.
2006, so bili poslovni prostori v poslovni
stavbi na Slovenski c. 55, Ljubljana, v pritličju z vhodom s stopnišča v izmeri 54,30 m2,
poslovnih prostorov v prvi medetaži v izmeri
497,90 m2, poslovnih prostorov v drugi medetaži v izmeri 481 m2, vse stoječe na parc.
št. 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2436, 2437 in
2434/1 k.o. Ajdovščina, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, v lasti Finnal NF d.o.o., Kolodvorska ul. 7, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 19. 12. 2003, sklenjene s
prodajalko SKB banko d.d. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 250.000
EUR s pripadki.
SV 581/06
Ob-33913/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-581/06, z
dne 23. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 62,
z identifikacijsko številko 2680-0007-0062,
v izmeri 62,38 m2, v sedmem nadstropju
večstanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Clevelandska 43, stoječe na parc. št.
1544/1, vpisane pri vl. št. 72 k.o. Nove Jarše, z lastniškim deležem Jureta Zibelnika,
rojenega 22. 9. 1978, stanujočega Ljubljana,
Zapuška cesta 23, na stanovanju do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
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18. 11. 1993, vknjižbenega dovoljenja Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z dne
23. 10. 2006, kupoprodajne pogodbe z dne
30. 10. 1998, izbrisnega dovoljenja SSRS,
javnega sklada, z dne 23. 10. 2006, potrdila
o veljavni hišni številki in naslovu GURS z
dne 20. 10. 2006, prodajne pogodbe z dne
13. 10. 2006 in aneksa k prodajni pogodbi z
dne 3. 11. 2006, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve glavnice v
višini 67.000 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor
+ 1,7% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
dne 30. 11. 2016 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne
pogodbe št. 117180 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št.
SV-581/06 z dne 23. 11. 2006, oziroma z
odpoklicem zavarovane terjatve.
SV 582/06
Ob-33914/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-582/06 z
dne 23. 11. 2006, je bilo stanovanje št. 62,
z identifikacijsko številko 2680-0007-0062,
v izmeri 62,38 m2, v sedmem nadstropju
večstanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Clevelandska 43, stoječe na parc. št.
1544/1, vpisane pri vl.št. 72 k.o. Nove Jarše,
s lastniškim deležem Jureta Zibelnika, rojenega 22. 9. 1978, stanujočega Ljubljana,
Zapuška cesta 23, na stanovanju do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 11. 1993, vknjižbenega dovoljenja Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana z dne
23. 10. 2006, kupoprodajne pogodbe, z dne
30. 10. 1998, izbrisnega dovoljenja SSRS,
javnega sklada, z dne 23. 10. 2006, potrdila
o veljavni hišni številki in naslovu GURS z
dne 20. 10. 2006, prodajne pogodbe z dne
13. 10. 2006 in aneksa k prodajni pogodbi z
dne 3. 11. 2006, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 1319175, za
zavarovanje denarne terjatve glavnice v višini 90.333,33 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor
+ 1,7% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
dne 30. 11. 2021 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne
pogodbe št. 117183 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št.
SV-582/06 z dne 23. 11. 2006, oziroma z
odpoklicem zavarovane terjatve.
SV 1575/06
Ob-33915/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1575/06 z
dne 22. 11. 2006, so bile nepremičnine:
– avtopralnica, ki zajema funkcionalni del
v izmeri 120 m2, 5 parkirnih mest in dovozno
pot, v skupni izmeri 306,35 m2, na parcelah
številka 1770 in 1771 katastrska občina Maribor Grad, last zastavitelja F City – garažna
hiša d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Martinom Gorjancem,
Lackova 235, Limbuš in F City – garažna
hiša d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
z dne 3. 2. 1999,
– poslovni prostori v I. kleti podzemne
garaže Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, na
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parcelah številka 1770 in 1771 katastrska
občina Maribor Grad, v približni neto izmeri
620,31 m2, last zastavitelja F City – garažna
hiša d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med Flamin holding družba za
trgovino, Proizvodnjo in storitve, d.o.o., Na
trati 11, Ljubljana in F-City, Garažna hiša,
družba za storitve in trgovino, d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor, z dne 11. 12.
2002,
zastavljene v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., s sedežem Dunajska
cesta 128a, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice
do dolžnika Avto city družba za trgovino in
storitve d.o.o., s sedežem Avtomobilska ulica 15, 2000 Maribor, v višini 306.000 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 13. 10. 2007 oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 880/06
Ob-33916/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 880/06 z dne 22. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 10, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Hrušici, Hrušica 69, stoječe na parc. št.
283/7 k.o. Hrušica, v skupni izmeri 63,85 m2,
last zastavitelja Dejana Stošića, na podlagi
prodajne pogodbe, zapisane v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV 654/06 z dne 6. 9.
2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnica
– Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.000 EUR s pripadki.
SV 885/06
Ob-33917/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 885/06 z dne 21. 11.
2006, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 8, stoječe na parc.
št. 1232/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
51,58 m2, last zastavitelja Bekirja Smajilagića, na podlagi prodajne pogodbe, zapisane v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV
835/06 z dne 14. 11. 2006, zastavljeno v
korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje
– Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000
EUR s pripadki.
SV 904/06
Ob-33918/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 904/06 z dne 23. 11. 2006,
je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Talcev 8 B, Koroška Bela, Jesenice, stoječe na parc. št. 309/2 k.o. Koroška
Bela, v skupni izmeri 57,33 m2, last zastaviteljice Darinke Medja, na podlagi pogodbe
št. ISP 117/91-G o prodaji stanovanja z dne
14. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 55.300 EUR s pripadki.
SV 1193/06
Ob-33919/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
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Ljubljane, opr. št. SV-1193/06, DK-152/06
z dne 21. 11. 2006, je bila nepremičnina
– poslovni prostori v kleti poslovno-stanovanjske stavbe, in sicer znanih oziroma imenovani Enoteka (prej Bar Flex), na
naslovu Nazorjeva ulica 12 v Ljubljani, v
izmeri 65 m2 oziroma v celotni večji izmeri kot bodo po etažnem načrtu vpisani v
zemljiški knjigi za celotne predmetne poslovne prostore, ležeče na parc. št. 2595
k.o. Ajdovščina, skupaj s pripadajočim
deležem na skupnih delih objekta in na
pripadajočem stavbnem in funkcionalnem
zemljišču objekta, last Andreje Kocjančič,
Štihova ulica 12, Ljubljana in Matjaža Rojka, Jakčeva ulica 17, Ljubljana, vsakega
do ½, zastavljeno v korist upnice Zveze
bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
118.519,80 EUR s pripadki, napram dolžnici Enoteka, gostinstvo in trgovina, d.o.o.,
Nazarjeva ulica 12, Ljubljana.
SV 1221/06
Ob-33920/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 1221/06 z dne 22. 11. 2006, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Celovška 263, Ljubljana, št. stanovanja 76,
ident. št. 1738-1638-76, v skupni izmeri
65,26 m2, stanovanjska hiša stoji na parc.
št. 258/4 k.o. Dravlje, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljic
Ksenije in Hilde Hajdu, vsake do 1/2, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 8. 11. 1991, s Pivovarno Union
Ljubljana, p.o. kot prodajalcem, aneksa št.
1 in aneksa št. 2, zastavljeno v korist upnice
BKS Bank AG, s sedežem v Klagenfurtu, St.
Veiter Ring 43, identifikacijska št. 1901095,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
95.000 CHF, s pripadki.
SV 1073/06
Ob-33921/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
1073/06 z dne 22. 11. 2006, je bila ustanovljena maksimalna hipoteka do najvišjega
zneska 70,000.000 SIT, in sicer na prodajni
enoti »C« v izmeri 87,44 m2, ki se nahaja na naslovu Slovenska ulica 37, Murska
Sobota, v stavbi z identifikacijsko oznako
2771.ES, stoječi na parceli številka 1299/1
katastrska občina Murska Sobota, ki jo je
dolžnica in zastavna dolžnica Rebel d.o.o.,
Murska Sobota, Staneta Rozmana 3, pridobila po prodajni pogodbi z dne 21. 10. 1998,
zastavljena v korist upnice Probanke d.d.,
Svetozarevska ulica 12, Maribor, matična
številka 5459702.
SV 650/06
Ob-33922/06
Na podlagi notarskega zapisa notarke
mag. Nine Češarek, opr. št. SV 650/06 z
dne 27. 11. 2006, je bilo enosobno stanovanje št. 3 v izmeri 50,28 m2, vključno z kletjo
oziroma drvarnico v 1. etaži, na naslovu Trg
zbora odposlancev 51 v Kočevju, v stavbi
na parc. št. 1233, vl. št. 1984, k.o. Kočevje,
id. št. stavbe 2035, last Vukalić Murata, roj.
17. 2. 1961, stan. Šalka vas 47, 1330 Kočevje, zastavljeno v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 5,500.000 SIT s pripadki.
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SV 1913/2006
Ob-34064/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opravilna številka SV 1913/2006 z
dne 28. 11. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 (v skupni izmeri 38,46 m2,
v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šarhova 038, Maribor, s pripadajočim
kletnim prostorom številka 3 in solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo hiši kot celoti ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše,
stoječe na parceli številka 1573, katastrska
občina Studenci, ki je last zastavitelja Oblak
Tomislava, EMŠO 2901977500383, stanujočega Maribor, Ulica Pohorskega bataljona
32, do celote, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 7. 10. 2006, sklenjene s prodajalko
Lonec Anico, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.650 CHF s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 30. 11. 2031.
SV 693/06
Ob-34065/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 693/06 z dne 20. 11. 2006,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in sicer je to poslovni prostor v izmeri 20,59 m², ki se nahaja v pritličju desno
stanovanjske stavbe na Ptuju, Slomškova
ulica 9, ki stoji na parc. št. 1099/1, pripisani
k z.k. vl. št. 635 k.o. Ptuj, katerega lastnica
na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 10.
2006, sklenjene s prodajalko Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, do celote je zastaviteljica Doroteja Veingerl, stanujoča Orešje
164, Ptuj, zastavljena v korist upnice Nove
KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 14.700 EUR s p.p.
SV 702/06
Ob-34066/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 702/06 z dne 22. 11. 2006,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju,
in sicer je to trisobno stanovanje v izmeri
69,25 m2, v prvem nadstropju stanovanjske
hiše Slovenski trg 5, Ptuj, z identifikacijsko
številko 1768.ES, ki stoji na parc. št. 1182/2,
pripisani pri vl. št. 3111 k.o. Ptuj, katerega lastnika na podlagi darilne pogodbe z
dne 3. 11. 2004, sklenjene z darovalcem
Milanom Petkom sta vsak do ene polovice
dolžnica Petek Uhan Metka in zastavitelj
Uhan Iztok, oba stan. Ul. 25. maja 5, Ptuj,
zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 15,000.000 SIT s p.p.
SV 709/06
Ob-34067/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 709/06 z dne 28. 11. 2006,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 6, v izmeri 75,05 m2, v 2. nadstropju
stanovanjskega bloka na Vrhniki, Voljčeva
cesta 4, ki stoji na parc. št. 632.S, vknjiženi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na
Vrhniki, v vl. št. 2104, k.o. Vrhnika, ki je last

zastaviteljice Suzane Ukmar, stan. Gradišče
nad Pijavo Gorico 178, Škofljica, zastavljena v korist kreditodajalke Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 46.000 EUR, s pripadki.
SV 871/06
Ob-34068/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 871/06 z dne
28. 11. 2006, je bila nepremičnina – to
je dvoinpolsobno stanovanje št. 2, tip B,
vhod II, v pritličju stanovanjske zgradbe v
Trbovljah, Sallaumines 9, v skupni izmeri
67,13 m2, skupaj s pripadajočim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah večstanovanjske zgradbe Sallaumines 9, Trbovlje ter pripadajočim idealnim deležem na
skupnem stavbnem in funcionalnem zemljišču, ki služi stanovanjski zgradbi kot celoti,
stoječi na parc. št. 393/1, 393/2, 392 k.o.
Trbovlje, last zastavitelja Badnjević Šefka,
EMŠO 2506956163305, stan. Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 1. 2003,
sklenjene z družbo Peko d.d. Tržič, kot
prodajalko in Badnjević Šefkom, roj. 25. 6.
1956, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirane
zadruge z omejenim jamstvom, Hauptplatz
16, A-9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900650, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 92.000
EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 53/2006

Os-33768/06
Popravek
V oglasu o začetku stečajnega postopka,
ki se je s sklepom tukajšnjega sodišča, opr.
št. St 53/2006 z dne 6. 7. 2006 začel nad
podjetjem Intermedia komercialne storitve
in trgovina d.o.o., Maribor, Limbuška cesta
42/a, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 118 z dne 17. 11. 2006, se matična številka dolžnika popravi tako, da je pravilno
5316219.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2006
St 41/2006
Os-33296/06
Postopek prisilne poravnave med dolžnikom Varcommerce, proizvodnja, storitve
in trgovina d.o.o., Prisojna 55, Maribor
in njegovimi upniki je bil s sklepom opr. št.
St 42/2006 z dne 23. 10. 2006 sprejet in
se potrdi. Terjatve upnikov so razvrščene v
razrede, in sicer:
Razred A – terjatve prednostnih upnikov iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL
(neto plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave), na katere pravnomočno potrjena
prisilna poravnava nima vpliva in se položaj
upnikov po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.
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Razred B – terjatve delavcev neizplačanih neto plač do 21. 3. 2006, neizplačane
dodatke in potne naloge ter terjatve 4 države za prispevke in davke na neizplačane plače do 21. 3. 2006, ki se poplačajo
v višini 80% z rokom poplačila najkasneje
v 4 letih od pravnomočno potrjene prisilne
poravnave.
Razred C – terjatev iz naslova obveznosti do države za obračunani neizplačani
DDV, ki se poplača v višini 20% z rokom
plačila najkasneje v enem letu od pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Razred D – razred terjatev iz naslova
obveznosti do dobaviteljev in ostalih upnikov, ki se poplačajo v višini 20%, z rokom
poplačila najkasneje v enem letu od pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 3. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2006
St 18/2005
Os-33313/06
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 18/2005 z dne
21. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PRO-ROOF nebitumenske hidroizolacije d.o.o. Krško, CKŽ 145, Krško, mat. št. 1623737.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Tomaž Kos s.p. iz Celja, Ulica XIV. divizije
14/III.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Oklic o začetku stečajnega postopka je nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 11. 2006
St 19/2006
Os-33314/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2006 z dne 20. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Vitomar pro
izvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Drbetinci 34, matična številka 5513561, davčna
številka 45539693, šifra dejavnosti 52.450.
Odslej firma glasi: Vitomar Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Drbetinci 34 – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 2.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega so
dišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 11. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 11. 2006
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St 23/2006
Os-33315/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Victor podjetje za storitve, inženiring,
Proizvodnjo in trgovino d.o.o., Strnišče
6, Kidričevo – v stečaju, bo II. narok za
preizkus terjatev dne 12. 12. 2006 ob 9.15,
v sobi 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 11. 2006
St 18/2006
Os-33456/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Trgovina Porcelanka Maja Kosi Letonja
s.p., Rajšpova ulica 18, Ptuj – v stečaju
bo II. narok za preizkus terjatev dne 12. 12.
2006 ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 11. 2006
St 29/2002
Os-33556/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2002 z dne 20. 7. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom NAR, podjetje za trgovino, Jesenice, d.o.o. – v stečaju, Titova 1, Jesenice.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Sklep o zaključku stečajnega postopka
se objavi na oglasni deski tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 7. 2006
St 27/2006
Os-33557/06
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Marking družba za pripravo in vodenje
investicij, ter tržne gradnje, storitve in
trgovino d.o.o., Osojnikova ulica 9, Ptuj
– v stečaju, bo II. narok za preizkus terjatev
dne 13. 2. 2007 ob 9. uri, v sobi 26/II tega
sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 11. 2006
St 35/2006
Os-33558/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2006 z dne 22. 11. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Airtem klima
naprave d.o.o., Langusova 19, Ptuj, matična številka 1580957000, davčna številka
99068397, šifra dejavnosti 54.330.
Odslej firma glasi: Airtem klima naprave
d.o.o., Langusova 19, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 2.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 11. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 11. 2006
St 17/2006
Os-33570/06
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 17/2006 sklep z
dne 8. 11. 2006:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Resevna, Trgovina in storitve
d.d., Mestni trg 3, Šentjur in njegovimi
upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 8. 11. 2006.
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2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
šest razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih in izločitvenega upnika po 60/2 členu ZPPSL in po drugi točki prvega odstavka 47. člena, katerega
položaj se tudi po potrditvi načrta finančne
reorganizacije ne spremeni.
Razred B: Terjatve zaposlenih po 60/2
členu ZPPSL na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka in se obravnavajo kot
stroški postopka (prednostni upniki po 160/2
členu ZPPSL).
Razred C: Terjatve upnikov po 41. členu ZPPSL, ki so nastale iz naslova obojestransko odplačne pogodbe. Če do začetka
postopka prisilne poravnave niti dolžnik niti
druga pogodbena stranka svoje obveznosti
iz obojestransko odplačne pogodbe še nista v celoti izpolnila, dolžnik pa od pogodbe
ni odstopil, mora vsaka pogodbena stranka
izpolniti svojo pogodbeno obveznost tako,
kot se glasi, ne glede na potrjeno prisilno
poravnavo.
Razred D: Vsem ostalim navadnim upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera
v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave, če je ta pravnomočno potrjena, do
poplačila znaša 1%.
Razred E: Razred terjatev iz naslova
zamudnih obresti od neplačanih davkov in
prispevkov po tretjem odstavku 16. člena
ZFPP za katere dolžnik predlaga odpust
obveznosti.
Razred F: Razred terjatev upnikov iz
naslova spornih terjatev, nad katerimi teče
pravda pod P 220/93 ter In 2006/00012 in
za katere dolžnik ponuja 20% poplačilo od
v pravdi ugotovljenega zneska, v roku enega leta od pravnomočno potrjene pravde.
Obrestna mera v obdobju od pravnomočno
potrjene pravde, do poplačila znaša 1%.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 8. 11. 2006 je postal pravnomočen dne
22. 11. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2006
St 45/2006
Os-33602/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 45/2006 sklep z dne 24. 11.
2006:
I. To sodišče je dne 2. 6. 2006 ob 9.05
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Fagus
gostinstvo in storitve, d.o.o., Švabova ulica
6, Celje z dne 31. 5. 2006 in je dne 24. 11.
2006 ob 8.30 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Fagus gostinstvo in storitve,
d.o.o., Švabova ulica 6, Celje (matična številka: 5420091, ID št. za DDV: 84744405).
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Odslej se firma glasi: Fagus gostinstvo
in storitve, d.o.o., Švabova ulica 6, Celje
(matična številka: 5420091, ID št. za DDV:
84744405) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902 (sklic
na št. 11-42153-7110006-00450606).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. marca 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 24. 11.
2006.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2006
St 8/2003
Os-33765/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2003
z dne 14. 11. 2006 na podlagi drugega odstavka 99. člena ZPPSL zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Aqua, export import, d.o.o., Kranj, Zariška 7, Kranj, matična številka 5387868, šifra dejavnosti 070132,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 11. 2006
St 141/2005
Os-33766/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Midles d.o.o.,
Ljubljanska c. 69, Kočevje, za dne 8. 1.
2007 ob 13.15 v razpravni dvorani št. IV/1.
nadstropje tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2006
St 36/2006
Os-33769/06
1. Z dnem 23. 11. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom »Marjetica« Marjan Jurša s.p., Branoslavci 29/c.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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 tej
objavi 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 42200-7110006-51100366.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 12. 3. 2007 ob 13.15 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 11. 2006 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 11. 2006
St 60/2006
Os-33770/06
1. Z dnem 23. 11. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Zupančič Ljubomir – Technomarket trgovina na debelo
in drobno, Lendavska cesta 13, Lendava,
davčna št. 38103575.
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 tej
objavi 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 42200-7110006-51100606.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 12. 3. 2007 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 11. 2006 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 11. 2006
St 42/2006
Os-33772/06
1. Z dnem 23. 11. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Novak Ivan – detektiv, Petišovska 71, Petišovci, davčna
št. 59005971.
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 tej
objavi 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 42200-7110006-51100426.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 12. 3. 2007 ob 13.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 11. 2006 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 11. 2006

Izvršbe
In 05/00073
Os-27744/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. I 2004/00122
z dne 11. 2. 2004, ki je postal pravnomočen
dne 27. 2. 2004, v zvezi s sklepom opr. št.
In 05/00073 z dne 11. 7. 2005, ki je postal
pravnomočen dne 17. 8. 2006 in rubežnega
zapisnika izvršitelja Hojs Marijana, Kamnik,
Glavni trg 23, opr. št. IZV 2005/04020 z dne
14. 8. 2006, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika
Danka Šanjioviča, stanujočega Grajska c. 3,
Loka pri Mengšu, Mengeš, to je solastniškega deleža do 1/2, v zemljiško knjigo nevpisanega stanovanja št. 8 v izmeri 35,50 m2,
v stanovanjskem bloku na naslovu Grajska
c. 3, Loka pri Mengšu, ki stoji na parc. št.
762/1, k.o. Mengeš, zarubljena v korist mld.
upnice Dijane Šajinovič, ki jo zastopa mati
Borka Pejič, zaradi izterjave preživnine.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 9. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5883/2006
Os-31503/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 18. 9. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, ki ga
zastopa odvetnik Roman Mavri, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– prodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 10.
1992, med Dekorativno tovarno dekorativnih tkanin d.o.o. Ljubljana, kot prodajalko in
Stanovanjskim skladom RS Ljubljana, kot
kupcem ter kupoprodajne pogodbe z dne
11. 1. 1999, za stanovanje, ki je opisano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zgoraj, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, kot prodajalcem
in Stanovanjskim skladom Občine Laško,
kot kupcem. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju v pritličju stanovanjske stavbe Rimska
cesta 18, Laško, v izmeri 36,67 m2, vpisanem pri podvložku št. 637/2, k.o. Šmihel, št.
iden. 1.E, se zahteva v korist Užmah Martina, roj. 7. 11. 1963 in Žuža Jele, roj. 10. 6.
1956, vsakega do polovice celote.
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 3. 11. 2006

Amortizacije
N 704/2006
Os-33126/06
Na predlog predlagateljice Terezije
Djordjevič, Valvasorjeva 24, Maribor, bo razveljavljena delnica na ime predlagateljice pri
KRS Tabor d.d., Maribor, št. I-A-18664, št.
glasov 3, z dne 11. 3. 1993, šifra 03/2508,
po potrdilu z dne 23. 10. 2006, če je v 90
dneh od objave v Uradnem listu RS nihče
ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper
njeno razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
D 36/2006
Os-32769/06
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zapuščinski zadevi po pok. Tajnikar Hermanu iz Ilirske Bistrice, Prešernova 10/a, roj.
29. 8. 1931, ki je umrl 27. 2. 2006, je na
podlagi 131. člena Zakona o dedovanju
sklenilo:
za začasnega zastopnika zapuščine se
postavi Aleša Škrlja, Dolnji Zemon 63/a, Ilirska Bistrica.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 10. 2006
P 788/2005
Os-24427/06
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 788/2005 z dne 16. 8. 2006, prvotoženi stranki Šafar Stjepanu postavilo
začasnega zastopnika, odvetnika Roka Muniha, Župančičeva 16, Koper.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo prvotoženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
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stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2006
N 71/2005
Os-32476/06
Okrajno sodišče v Kopru je o okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Saliha Toromanovića, Spodnje Škofije 78, Škofije, ki
ga zastopa Rok Munih, odvetnik v Kopru,
zoper nasprotni udeleženki 1. Pavlo Cupin
in 2. Ivano Cupin, neznanega prebivališča,
zaradi razdružitve solastnega premoženja
(pcto. 2,000.000 SIT), o predlogu za postavitev začasnega zastopnika, dne 22. 5.
2006 sklenilo:
nasprotnima udeleženkama Pavli Cupin
in Ivani Cupin, neznanega prebivališča, se
postavi začasno zastopnico, odvetnico Tanit
Vovk, Trg Brolo 7, 6000 Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotni udeleženki v nepravdnem postopku opr. št. N 71/2005, vse dokler nasprotni
udeleženki ali njun pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne bo sporočil sodišču, da je nasprotnima udeleženkama postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2006
Ig 2004/00657
Os-28933/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. Ig 2004/00657 z
dne 16. 2. 2006, se dolžniku Matjažu Kalanu, Kocjanova 4, Kranj, postavi začasni
zastopnik, odvetnik Aljoša Drobnič, Staneta Žagarja 14, Kranj. Začasni zastopnik bo
dolžnika zastopal, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 6. 2006
In 2001/00114
Os-32759/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnice
Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alič
Slava iz Ljubljane, zoper dolžnika Jovičevič
Božidarja, Grajzerjeva 28, Ljubljana, zaradi
izterjave 57.692 SIT s pp, dne 30. 5. 2002
sklenilo:
dolžniku Jovičevič Božidarju, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002
II P 3540/2005
Os-33121/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Alenki Klemenčič, v pravdni zadevi tožeče
stranke VBS Leasing d.o.o., Dunajska 128a,
Ljubljana, ki jo zastopa Zoran Korenčan,
odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Sabini Grbec, Cesta v Šmartno 1, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
371.923,57 SIT, dne 14. 11. 2006 sklenilo:
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toženi stranki Sabini Grbec se v pravdni
zadevi opr. št. II P 3540/2005, postavi začasna zastopnica, odvetnica Darja Erceg,
Štefanova 3/V, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. II P
3540/2005, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2006
I 2006/00442
Os-30386/06
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Miru
Lemutu, Sarajevska ul. 5, Maribor, zaradi
plačila preživnine, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom
opr. št. I 2006/00442 z dne 11. 10. 2006, za
začasnega zastopnika dolžniku Miru Lemutu, Sarajevska ulica 5, Maribor, postavilo
odvetnika Zvonka Kolška, Cankarjeva ul.
19, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2006
I 2005/00912
Os-26884/06
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 96/99), v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98, dolžniku Davorinu
Meznariču, Šolska 11, Škofja Loka, v izvršilni zadevi I 2005/00912, zaradi izterjave
zneska 372.302 SIT s pp, postavilo začasnega zastopnika, Petra Osolnika, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljen zastopnik bo
zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 8. 9. 2006

Oklici dedičem
D 288/1998
Os-28357/06
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Ani
Žibert, rojeni 22. 10. 1896, nazadnje stanujoči Cerklje 53, Cerklje ob Krki, ki je umrla
10. 10. 1963.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ani Žibert, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v
enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 9. 2006
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D 320/2006
Os-32787/06
Babič Josip od Andreja, iz Kubeda 12,
Gračišče, je dne 13. 1. 1914 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 11. 2006

Oklici pogrešanih
N 68/2006
Os-31594/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne Rus, v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Mirjana Udoviča, Kubed 44, Gračišče, ki ga zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, Črni Kal, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Bordona, rojenega
13. 9. 1904, neznanega bivališča v Južni
Ameriki, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Marija Šonc, Cesta na Markovec 29,
Koper, zaradi razglasitve pogrešanega za
mrtvega, dne 23. 10. 2006 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana
Bordona, rojenega 13. 9. 1904, neznanega
bivališča v Južni Ameriki, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 10. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2204/2006
Rg-32753/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Trgošiv – Trupej in Trupej storitve in trgovina, d.o.o., Laško, Valentiničeva cesta 5, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 7. 11.
2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Trupej Borisu in Trupej Vidi, oba Valentiničeva cesta 5, Laško, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 8. 11. 2006

Srg 09568/2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Rg-27568/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lijo, trgovina,
turizem, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 152, objavlja sklep:
Lijo, trgovina, turizem, svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 152,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 8. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Artič Liljana, Greenwiška
cesta 12, Maribor in Brodnik Jože, Celovška
cesta 458, Ljubljana, 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
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 19. 9. 2006
Srg 11658/2006

Rg-31887/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Super avto trgovina in storitve d.o.o., Stari trg 15, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Super avto trgovina in storitve
d.o.o., Stari trg 15, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 8. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Ivanović Miodrag, Stari trg
15, 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 7. 11. 2006
Srg 11791/2006

Rg-32284/06

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Piksi, športne
dejavnosti, d.o.o., Medvode, Zgornje Pirniče
141, objavlja sklep:
Piksi, športne dejavnosti, d.o.o., Medvode, Zgornje Pirniče 141, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 9. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Subotić Slobodan, Medvode, Spodnje Pirniče 20 G, 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 11279/2006
Rg-32286/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Intertec, Podjetje
za Proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Zelena pot 15, objavlja sklep:
Intertec, Podjetje za Proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Zelena pot 15,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kitanovski Aleksandar,
Ljubljana, Zelena pot 15 in Kitanovski Sašo,
Ljubljana, Zelena pot 15, 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 9284/2006
Rg-32288/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pepi podjetje za
trgovino, posredovanje, transport in storitve,
d.o.o., Petrovičeva 21, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Pepi podjetje za trgovino, posredovanje, transport in storitve, d.o.o.,
Petrovičeva 21, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Tatjana Čepon, Osilnica
9a, 1337 Osilnica, 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 8. 11. 2006
Srg 10749/2006
Rg-32861/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Eltenplus podjetje za poslovne storitve in trgovino d.o.o.,
Domžale, Gasilska pot 3, ki jo zastopa odvetnica Rekar Zdenka iz Ljubljane, Dunajska
cesta 17, objavlja sklep:
družba Eltenplus, podjetje za poslovne storitve in trgovino d.o.o., Domžale,
Gasilska pot 3, reg. št. vl. 1/13630/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnice z dne 19. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Plantan Jana, Gasilska pot
3, Domžale, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice 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 10. 11. 2006
Rg-33909/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Vila Tacen d.o.o.,
družba za storitve, nepremičnine, trgovino,
poslovno svetovanje in dejavnost finančnih
trgov, Ljubljana, Tacenska 114 A, ki jo zastopa odvetnik Gregor Zupančič iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Vila Tacen d.o.o., družba za storitve,
nepremičnine, trgovino, poslovno svetovanje in dejavnost finančnih trgov Ljubljana, Tacenska 114 A, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Garibaldi Mihael in Saša,
oba stanujoča Tacenska 114 A, 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 27. 11. 2006
Srg 1334/2006
Rg-18919/06
Družba Anmati, Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Partizanska c. 13a, Maribor, reg. št. vl. 1/11081/00, katere družbenika sta Vele Branko, Orehova vas 57 A,
2312 Orehova vas in Breznik Anton, K potoku 12, 2312 Hotinja vas, po sklepu družbenikov družbe z dne 19. 6. 2006, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Vele Branko in Breznik Anton.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2006
Srg 2245/2006
Rg-32289/06
Družba Made poslovne storitve d.o.o.,
Partizanska cesta 032, Maribor, reg. št.
vl. 1/7740-00, katere družbenici sta Rečnik Erna, Ekartova ulica 038 A, Miklavž na
Dravskem polju in Rečnik Leonida, Ulica
Štravhovih 039, Maribor, po sklepu družbenikov dne z dne 9. 11. 2006, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzeli Rečnik
Erna in Rečnik Leonida.
Zoper sklep lahko družbenici, 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 9. 11. 2006
Srg 426/2006
Rg-32855/06
Družba Gada svetovanje d.o.o., Raičeva ulica 4, Ptuj, reg. št. vl. 1/9779-00,
katere ustanovitelj je Cetušić Miran, Raičeva
ulica 4, Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe
z dne 10. 10. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Cetušić
Miran.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2006

Javni razpisi
Št. 430-100/2006/1
Ob-34243/06
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2007, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30819/06,
se popravijo naslednje točke:
– v prvem stavku 3. točke se za besedo
»društva« postavi pika in črta besedilo »s
statusom delovanja v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti«,
– v 9.b točki se besedilo »do vključno
5. 12. 2006 do 12. ure« nadomesti z besedilom »do vključno 8. 1. 2007 do 12. ure«,
– v 10. točki se besedilo »dne 6. 12.
2006« nadomesti z besedilom »9. 1.
2007«,
– v 12. točki se besedilo »do vključno
4. 12. 2006« nadomesti z besedilom »do
vključno 5. 1. 2007« ter besedilo »dne 5. 12.
2006« nadomesti z besedilom »dne 8. 1.
2007«.
Ostale točke objave v Uradnem listu RS,
št. 112/06, Ob-30819/06, ostanejo nespremenjene.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
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Ob-34242/06
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na podlagi 33., 34., 35. in 36.
člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur.
l. RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja
javni razpis
za imenovanje 7-članskega Nadzornega
odbora Mestne občine Ljubljana
Kandidat za člana nadzornega odbora
mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje:
– najmanj VII. stopnja izobrazbe,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju,
– ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem
sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne
uprave.
Prednost imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu.
Član nadzornega odbora ne more biti
član mestnega sveta, župan, podžupan,
član sveta ožjega dela MOL, direktor mestne uprave, delavec mestne uprave ter član
poslovodstva organizacije, ki je uporabnik
proračunskih sredstev.
Mandat člana nadzornega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah na
finančno – računovodskem področju.
– Kandidat v prijavi na razpis predloži pisno izjavo, da ni v zakonski zvezi ali ožjem
sorodstvu s člani mestnega sveta, županom,
podžupanom ali direktorjem mestne uprave.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti označeni kuverti: Mestna občina
Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25,
1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za imenovanje člana Nadzornega odbora Mestne
občine Ljubljana«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po izbiri.
V besedilu javnega razpisa so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Morebitne dodatne informacije dobite
vsak delovni dan od 10. do 13. ure na tel.
01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, preklicuje
malo štampiljko okrogle oblike, z naslednjo
vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠT. 1. Ob-33559/06
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Priglasitvene liste preklicujejo
Jager Mirko, Miklavčičeva cesta
2, Borovnica, obrtno dovoljenje, št.
069560/1111/01-70/2002 in odločbo o
obrtnem dovolenju z isto številko, izdano
dne 17. 1. 2002. gnn‑243483
M Mizarstvo Antolin, Mladinska ulica 25,
Odranci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
01375410134/01-321/2001, izdana dne
21. 9. 2001. gnh‑243739

Potne listine preklicujejo
Batagelj Andreja, Vrtovin 010, Črniče,
potni list, št. P00231932, izdala UE
Ajdovščina. gnm‑243834
Blatnik Tanja, Kurirska pot 006A, Kranj,
potni list, št. P00536490, izdala UE Kranj.
gnz‑243571
Bombač Dean, Kozlovičeva ulica
031, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00638651, izdala UE Koper. gnl‑243560
Bosnić Dušan, Zadobrovška cesta 086,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00767477,
izdala UE Ljubljana. gnj‑243837
Bosnić Fehim, Kamna gorica 039A,
Cerknica, potni list, št. P00659274, izdala
UE Cerknica. gnk‑243836
Čirkić Amir, Male Žablje 068, Dobravlje,
potni list, št. P00945004, izdala UE
Ajdovščina. gnp‑243831
Čolić Igor, Ulica dr. Bogomira Magajne
005, Divača, potni list, št. P00953524, izdala
UE Sežana. gnq‑243555
Črepnjak Danny, Kocljeva ulica 011,
Gornja Radgona, potni list, št. P01073630,
izdala UE Gornja Radgona. gnp‑243556
Doler Franc, Pepelno 031, Šmartno v
Rožni dolini, potni list, št. P00625708, izdala
UE Celje. gno‑243832
Domenis Venceslava, Cesta goriške
fronte 26, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 000174106. gnx‑243673
Dular Anton, Ulica talcev 009, Ljubljana,
potni list, št. P00125482, izdala UE Ljubljana.
gnh‑243564
Dušič Martin, Pišece 012A, Pišece,
potni list, št. P00966914, izdala UE Brežice.
gnd‑243843
Erzar Miha, Kalinškova ulica 001, Kranj,
potni list, št. P00112076, izdala UE Kranj.
gno‑243557
Fakin Igor, Ziherlova ulica 006, Ljubljana,
potni list, št. P00310407, izdala UE Ljubljana.
gnj‑243562
Gajšek Marija, Latkova vas 045, Prebold,
potni list, št. P00256717, izdala UE Žalec.
gnc‑243569
Grmovšek Bogdan, Lesno Brdo 062,
Vrhnika, potni list, št. P01192316, izdala UE
Vrhnika. gnd‑243568
Hojnik Ivan, Hlaponci 010, Juršinci,
potni list, št. P00853837, izdala UE Ptuj.
gnf‑243566
Hosta Aljaž, Ulica Slavka Gruma 070,
Novo mesto, potni list, št. P00777724, izdala
UE Novo mesto. gnu‑243551
Kašnik Hinko, Stari trg 086, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00720717, izdala UE
Slovenj Gradec. gnm‑243559
Kegelj Peter, Banovci 002A, Veržej, potni
list, št. P01059480, izdala UE Ljutomer.
gnt‑243727
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Klepac Saša, Nušičeva ulica 009A,
Celje, potni list, št. P00514766, izdala UE
Celje. gnq‑243830
Kordić Mate, Garibaldijeva ulica
003, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00901399, izdala UE Koper. gnk‑243561
Krajnčič Jasmina, Mestni Vrh 118, Ptuj,
potni list, št. P01012887, izdala UE Ptuj.
gnt‑243552
Mehak Gregor, Ganglova ulica 002,
Metlika, potni list, št. P00109155, izdala UE
Metlika. gnb‑243845
Merc Tomaž, Vičava 104, Ptuj, potni list,
št. P00253360, izdala UE Ptuj. gnr‑243554
Mirović Emina, Čanžekova ulica 038,
Ljubljana, potni list, št. P00899197, izdala
UE Ljubljana. gnf‑243841
Mohar Majda, Štajerska ulica 004,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00859734,
izdala UE Slovenske Konjice. gne‑243842
Mojškerc Maja, Jakčeva ulica 039,
Ljubljana, potni list, št. P00595280, izdala
UE Ljubljana. gnl‑243835
Mujanović Alen, Ulica Molniške čete 017,
Ljubljana, potni list, št. P00660159, izdala
UE Ljubljana. gnn‑243558
Nadarević Jasna, Ulica Ivana Selana
041, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00713135, izdala UE Ljubljana.
gng‑243565
Pocrnja Marjana, Regentova ulica 014,
Maribor, potni list, št. P01071380, izdala UE
Maribor. gnh‑243839
Puškar Alija, Reboljeva ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00336831, izdala
UE Ljubljana. gni‑243838
Rozman Janez, Marice Kovačeve ulica
010, Ljubljana, potni list, št. P00420770,
izdala UE Ljubljana. gnc‑243844
Starčević Dragan, Cesta na Grad 005,
Celje, potni list, št. P00118017, izdala UE
Celje. gns‑243553
Šilar Klemen, Vodopivčeva ulica 009,
Kranj, potni list, št. P00251506, izdala UE
Kranj. gne‑243567
Šinko Ana, Dolga lesa 012A, Ormož,
potni list, št. P00753819, izdala UE Ormož.
gni‑243563
Taraj Nebahate, Partizanska cesta 019,
Maribor, potni list, št. P01160652, izdala UE
Maribor. gnn‑243833
Trdan Angela, Dergomaška ulica 034,
Ljubljana, potni list, št. P00391668, izdala
UE Ljubljana. gns‑243728
Tušar Tina, Platiševa ulica 025, Cerkno,
potni list, št. P00694568, izdala UE Idrija.
gnb‑243570
Žerjav Klemen, Zgornji Jakobski Dol
069, Jakobski dol, potni list, št. P00249551,
izdala UE Pesnica. gng‑243840

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahačevčič Eva, Videm 22/a, VidemDobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
001238237. gng‑243690
Ahlin Simona, Štembalova ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001977880.
gnn‑243633
Aljaž Vera, Dolomitska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001695433.
gnp‑243606
Arl Saša, Lehen na Pohorju 47,
Podvelka, osebno izkaznico, št. 001822418.
gnv‑243825

Bajrić Seido, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001749021.
gnd‑243643
Bambič Igor, Zofke Kvedrove ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001852153.
gnd‑243618
Bertoni Riccardo, Ulica svobode 117,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001237080. gnh‑243714
Bolarić Miljenko, Tovarniška ulica 57,
Preserje, osebno izkaznico, št. 001144399.
gnq‑243755
Borak Stjepan, Velika Nedelja 2B, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. AH 3986.
gnf‑243491
Božič Cecilija, Reševa ulica 1/č,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000565309.
gnj‑243687
Božič Cecilija, Reševa ulica 1/č,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000565309.
gni‑243688
Bračko Jure, Zgornji Duplek 181, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001183163.
gnj‑243487
Brežan Metod, Klavže 5, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001107842. gnh‑243664
Brlek Ana, Gradišča 98, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001072495. gni‑243663
Budna
Zdravko,
Radegunda
2,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000334836.
gnd‑243468
Cuznar Marija, Hrušica 123, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000308292.
gnz‑243671
Čerkini Fljorija, Črna vas 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000288422.
gne‑243617
Čoha Alan, Renški Podkraj 62,
Renče, osebno izkaznico, št. 002003414.
gnv‑243775
Čolić Igor, Ulica dr. Bogomira Magajne 5,
Divača, osebno izkaznico, št. 000344875.
gnf‑243766
Dedek Ivan, Koče 4, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000101152. gnv‑243450
Dedič Kenan, Sončna ulica 16, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001849387. gnc‑243719
Dembsky Helena, Levčeva ulica 13/a,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000933763.
gnz‑243846
Dolenec Mojca, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001402399.
gni‑243613
Drobne Sergej, Liptovska ulica 16,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001431091. gni‑243538
Dujakovič Ivica, Podgorje 13, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000985829.
gnw‑243649
Dujakovič
Marko,
Podgorje
13,
Celje, osebno izkaznico, št. 000985821.
gnv‑243650
Dušič Martin, Pišece 12A, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000874373.
gnu‑243676
Flinčec Josip, Zaloška cesta 265/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001052689.
gnq‑243605
Furjan Magdalena, Radmožanci 106,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001788437. gnz‑243471
Gajšek Marija, Latkova vas 45,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001099179.
gns‑243678
Gerečnik Barbara, Zgornja Hajdina
131 C, Hajdina, osebno izkaznico, št.
001779454. gng‑243665
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Gojkovič Dragutin, Prešernova cesta
9, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000008174. gnx‑243773
Golčar Maksimiljan, Cesta na Roglo 20,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000894090.
gnk‑243661
Grčar Darinka, Velika Goba 5, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000637985.
gnp‑243681
Grčar Ines, Velika Goba 5, Litija, osebno
izkaznico, št. 001997402. gnm‑243684
Grčar Tjaša, Velika Goba 5, Litija, osebno
izkaznico, št. 001197429. gnn‑243683
Habjanič Stanislav, Babinci 49/a,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000582484.
gnd‑243668
Hanl Vesna, Borštnikova ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000346410.
gnn‑243708
Hudoklin Ignacij, Dobravica 25, Novo
mesto – Krka, osebno izkaznico, št.
00087841. gnr‑243529
Hudorovič Miran, Dobruška vas 41,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 000776564.
gnb‑243745
Intihar Jožefa, Gerečja vas 9/a,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001371495.
gnk‑243511
Jamnik Gašper, Dol 2, Dol pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št.
001352913.
gne‑243542
Jamnik Matjaž, Novo polje, Cesta IV/10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002022307.
gnm‑243609
Jarc Vidmar Martina, Zarnikova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001703058.
gnl‑243610
Jernejc Branko, Pece 9, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001643210.
gne‑243692
Jović Radivoje, Okiškega ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001107406.
gnb‑243645
Jurkovič Ilijan, Brezje 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001170056.
gnd‑243743
Juvan Jože, Moravška Gora 46,
Litija, osebno izkaznico, št. 001197257.
gno‑243682
Kariž Tadeja, Brestovica pri Povirju 8,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000326637.
gnn‑243508
Klemenčič Alojzija, Vodnikova cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000713446.
gng‑243640
Klemenčič Boris, Polje, Cesta XXXVIII/16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001144798.
gnt‑243627
Klun Kristina, Vareje 13, Sežana, osebno
izkaznico, št. 002052897. gnc‑243769
Kmetec Anja, Videm pri Ptuju 32, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 001613148.
gnq‑243505
Knavs Mojca, Slatnik 1, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001866350. gnt‑243502
Kočevar Erik, Kastelec 7, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000899914. gne‑243717
Koderman Tibor, Vir, Linhartova ulica 1/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001497757.
gnp‑243760
Koderman Žiga, Vir, Linhartova ulica 1/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001886028.
gnn‑243758
Količ Marina, Jelarji 13, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001503492. gnz‑243721
Kopše Matjaž, Gasilska ulica 6, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 001377784.
gnj‑243712
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Korlat Merdžana, Steletova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001862012.
gno‑243607
Korošec Pepca, Prušnikova ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001629509.
gnk‑243711
Kosalec Genovefa, Betnavska cesta
85 B, Maribor, osebno izkaznico, št.
000383622. gnm‑243709
Kovačevič Damir, Kandijska cesta
39, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001946674. gnj‑243537
Kovačević Zedin, Litijska cesta 256,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001225389.
gnm‑243634
Kovič Denis, Postaja 54, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 001831868.
gns‑243528
Krek Milena, Ojstri Vrh 11, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000593226.
gnt‑243652
Križman Nejc, Podgrad 3 J, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001396924.
gnl‑243510
Krošelj Milena, Ribniki 62, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001930190.
gnk‑243686
Kruljac Marko, Hrvatinova ulica 13,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000142888. gnw‑243724
Kunc Gregor, Puhova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001574370.
gnj‑243612
Kustec Branko, Ulica Juša Kramarja
35, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001506882. gnb‑243470
Lenart Maruša, Zadrečka cesta 9,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 001167197.
gnh‑243539
Levac Emil, Cesta na Markovec 65,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001445075. gnv‑243725
Likovič Robert, Novo polje, Cesta
VI/123, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000858187. gnj‑243637
Lisjak Koderman, Vir, Linhartova
ulica 1/b, Domžale, osebno izkaznico, št.
000988370. gnm‑243759
Lorbek Jožica, Jarčeva ulica 4A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000512001.
gnt‑243702
Lubej Peter, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002055955.
gnf‑243616
Lukan Lučka Marija, Krka 30, Krka,
osebno
izkaznico,
št.
000203703.
gnh‑243689
Lušina Jožef, Cesta I/22, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000061214.
gnd‑243793
Makovec Mitja, Gradišče pri Lukovici 18,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001608451.
gnr‑243754
Marolt Jakob, Voduškova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001245074.
gnr‑243629
Marolt Lucijan, Voduškova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001245079.
gns‑243628
Marolt Veronika, Voduškova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001820179.
gnq‑243630
Matešič Viktorija, Zvezda 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000253674.
gnt‑243777
Matko Jožefa, Rimska cesta 167,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 000572829. gnq‑243680
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Matkovič Ana, Leška cesta 2, Mežica,
osebno
izkaznico,
št.
001653385.
gng‑243515
Matkovič Marko, Leška cesta 2,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001110404.
gnh‑243514
Metličar Robert, Ulica Kragujevskih
žrtev 75, Maribor, osebno izkaznico, št.
001544449. gnu‑243701
Mitrović Sabina, Ulica Vide Janežičeve
15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000079006. gnz‑243621
Mlinar Cirila, Japljeva ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 00006461.
gny‑243647
Mlinarič Slavko, Kolodvorska cesta 5A,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001250760. gnh‑243489
Nabergoj Elizabeta, Tomaj 7, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001022314.
gnd‑243768
Namlić Tomo, Stantetova ulica 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001104764.
gng‑243790
Nartnik Frančiška, Dolenja vas pro
Pilohovem Gradcu 26, Polhov Gradec,
osebno
izkaznico,
št.
001846668.
gnp‑243631
Novak Tadej, Prečna pot 20, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
000906320.
gnx‑243498
Pahor Andreja, Zelena pot 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000245118.
gng‑243615
Pavić Vesna, Malo Trebeljevo 55/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000310914.
gnx‑243623
Perdan Sandi, Poklukarjeva ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000409939.
gnf‑243641
Petek Špela, Starše 51, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001207617. gni‑243713
Petrič Jože, Krka 2, Krka, osebno
izkaznico, št. 001366015. gnf‑243691
Pichler Milanović Nataša, Martina
Krpana ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000280349. gnb‑243620
Pivec Zofija, Prosenjakovci 48, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000746051.
gnq‑243655
Pleško Nataša, Draževnik 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001024955.
gnp‑243781
Režek
Marjan,
Tomačevo
53/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001937597.
gnz‑243646
Ristić Milić Boban, Suška cesta 54, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. AH 000045807
za tujca. gns‑243653
Rudolf Veronika, Cesta na Lenivec 6,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001507578.
gni‑243513
Rus Milan, Trg zbora odposlancev 12/c,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002049613.
gnf‑243666
Rus Slavko, Požarnice 26/b, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000209404.
gnw‑243624
Sedej Dejan, Glavni trg 3, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 001464758. gnp‑243481
Selinšek Jurij, Poljska cesta 40,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000661227.
gno‑243507
Skaza Peter, Gaberke 309, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000970793.
gno‑243657
Skaza Tanja, Selo 17 A, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000341981. gne‑243492
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Skutelj Otmar, Zaboršt 14, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001103157.
gnr‑243679
Slak Anja, Ob žici 13, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001252794. gny‑243622
Slapšak Anica, Klanska ulica 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001925852.
gnd‑243543
Spevan Jože, Stanetova ulica 32,
Celje, osebno izkaznico, št. 001095295.
gnu‑243651
Šenk Tatjana, Alešovčeva ulica 23/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001577444.
gnv‑243625
Škrubej Marija, Bevkova ulica 9,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001591039.
gnp‑243656
Šparovec Vincenc Lotos, Gornji trg 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001224050.
gnl‑243635
Špegelj Zlatko, Spodnji Dolič 10,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001846981. gnk‑243536
Špeh Rok, Kokarje 22, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001773966. gnz‑243771
Štorman Blaž, Petrovče 74, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001471356.
gnw‑243499
Štrukelj Milojka, Modrej 18/a, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001395844.
gnj‑243662
Tasev Goce, Trdinova ulica 13, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000909457.
gnc‑243744
Teraž Patricija, Žlebe 9, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001496284. gnw‑243774
Trbuc Marija, Čakova 12, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000303301.
gnr‑243479
Trstenjak Julijana, Smetanova ulica 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000731840.
gnl‑243710
Turk Milan, Vrh pri Šentjerneju 14,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001848431.
gnq‑243530
Turk Milena, Vrh pri Šentjerneju 14,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001170644.
gnn‑243533
Turk Špela, Tovarniška ulica 25,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000424139.
gno‑243757
Venc Gabriela, Rudarska cesta 1B,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000083543.
gnp‑243506
Vidmar Irena, Lošca 54, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000446063. gne‑243817
Vratar Geza, Ratkovci 19, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001467583.
gnr‑243654
Vrbnjak Danijel, Miklavž pri Ormožu 24,
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaznico, št.
001730228. gni‑243488
Vrtačnik Marjan, Krožna pot 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002033962.
gns‑243603
Vučaj Teuta, Ulica XIV. divizije 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000909923.
gnx‑243648
Zagorc Alojz, Podkočna 5, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001254445.
gny‑243672
Zemljarič Primož, Maistrova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001860656.
gnv‑243704
Zemljič Kojić Anemarie, Veliki Brebrovnik
92, Miklavž pri Ormožu, osebno izkaznico,
št. 000984395. gny‑243822
Zrinski Darko, Črešnjevci 81, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001629461.
gnt‑243477
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Žigon Sonja, Spodnje Škofije 70C,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000786275. gnx‑243723
Žižek Avguštiin, Dokležovje, Glavna ulica
55, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000664701. gnn‑243658
Žižek Janka, Mizarska pot 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000442905.
gnu‑243776
Žužej Marko, Ulica Moše Pijade 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001070410.
gns‑243703
Žvanut Tatjana, Podnanos 52, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
000840050.
gnk‑243486

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aljaž Vera, Dolomitska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002146260, reg. št. 38409, izdala UE
Ljubljana. gnq‑243780
Antončič Marijan, Ulica svetega Petra
11, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI000045809. gnz‑243521
Bambič Igor, Zofke Kvedrove ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001866541, reg. št. 83391, izdala UE
Ljubljana. gnt‑243802
Bašelj Jerica, Kosovelova ulica 9,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001090377. gnq‑243480
Berisha Visar, Meljska cesta 67,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003098657, reg. št. 110603, izdala UE
Maribor. gni‑243813
Berisha Zumber, Dolnja Počehova 14 C,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001930615. gnw‑243749
Bertoncelj Blaž, Hrastenice 8, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003042881, reg. št. 280640, izdala UE
Ljubljana. gnq‑243805
Blažič Jožef, Cankarjeva ulica 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000623575, izdala UE Nova Gorica.
gne‑243767
Branjković Perica, Javornik 61, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002024945, izdala UE Ravne na
Koroškem. gne‑243792
Bratuž Lucijana, Osek 49/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2009147, izdala UE Nova Gorica.
gnt‑243527
Brezovnik Sašo, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1690770, reg. št. 125721, izdala UE
Maribor. gnz‑243446
Burger Ana, Kurirska pot 9, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001637699. gnr‑243504
Crnjac Marina, Pameče 23, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003083351. gne‑243667
Černec Simon, Ulica XIV. divizije 32,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
A1,BGH, št. S 2051671, reg. št. 19935,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gno‑243807
Debenjak Blaž, Brdice pri Kožbani 12,
Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S001834173, izdala UE Nova
Gorica. gnt‑243752
Divjak Ivan, Polje 347, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S01943446, reg. št. 136924, izdala UE
Ljubljana. gnj‑243812

Drčar Marija, Dolsko 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1796367, reg. št. 115402, izdala UE
Ljubljana. gnt‑243602
Durić Darja, Sneberska cesta 118A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S00212834, reg. št. 272020, izdala UE
Ljubljana. gng‑243465
Dušič Martin, Pišece 12 A, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. A1 A B F G H, št.
S 3066073, reg. št. 7080, izdala UE Brežice.
gnz‑243746
Feher Vida, Dobrovnik 218/a, Dobrovnik
– Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SM 000009662, izdala UE Lendava.
gnf‑243541
Gaši Daut, T. Dežmana 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1033287, reg. št. 27647, izdala UE Kranj.
gng‑243490
Golob Jože, Ziherlova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001988444, reg. št. 74568, izdala UE
Ljubljana. gnp‑243456
Grmovšek Bogdan, Lesno Brdo 62,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2159857, reg. št. 9442, izdala UE Vrhnika.
gnd‑243818
Grželj Franc, Pivška ulica 4, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S000291201, reg. št. 1423, izdala UE
Postojna. gnx‑243448
Hodžič Jasmin, Pot k Savi 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002146277, reg. št. 151658, izdala UE
Ljubljana. gns‑243778
Horvat Alenka, Gorišnica 95, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 364120,
izdala UE Ptuj. gnu‑243501
Horvat Tamara, Spodnje Dobrenje 32 c,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. S 2061713, reg. št. 15022, izdala
UE Maribor. m 1436
Hvalc Bogomir, Valvasorjeva ulica 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH –
dvojnik, št. S 003088016, izdala UE Maribor.
gnf‑243816
Jamnik Matjaž, Novo Polje, cesta IV/10,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S002087664, reg. št. 140066,
izdala UE Ljubljana. gns‑243803
Jančar Branko, Gašpršičeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002084029, reg. št. 113847, izdala UE
Ljubljana. gnr‑243804
Janjič Alen, Cahova ulica 14, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI000043132, izdala UE Koper.
gny‑243722
Jarc Vidmar Martina, Zarnikova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002026797, reg. št. 158090, izdala UE
Ljubljana. gno‑243782
Jašarević Česnik Zijada, Kosovelova
ulica 1A, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001900336, reg. št. 16707, izdala
UE Postojna. gnw‑243449
Jenič Saška, Tbilisijska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001193583, reg. št. 220233, izdala UE
Ljubljana. gnu‑243451
Jeren Patrik, Osojnikova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1379899, reg. št. 110005, izdala UE
Maribor. gnv‑243800
Jerič Drago, Lovska ulica 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 000094327, reg. št. 24169, izdala UE
Maribor. gnb‑243795
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Jović Radivoje, Okiškega ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002028065, reg. št. 167644, izdala UE
Ljubljana. gnr‑243454
Judnič Ivan, Zgornje Gameljne 13C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000063127, reg. št. 1130, izdala UE
Ljubljana. gnk‑243461
Kastelic Jožef, Pod ostrim vrhom 28,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001881424. gnb‑243674
Kaučevič Marica, Draženci 29A,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 312921, izdala UE Ptuj. gnv‑243500
Kerez Slaviša, Kamna Gorica 43, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001860495, reg. št. 25766, izdala UE
Radovljica. gnl‑243810
Klančar Alojz, Malo Mlačevo 38,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 1755718, reg. št. 4364, izdala UE
Grosuplje. gnv‑243700
Kljajič Jelena, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001542189, reg. št. 31216, izdala UE
Ljubljana. gnl‑243785
Kobolt Janez, Pernice 13, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF, št.
S 1737268, reg. št. 5591, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnc‑243819
Kogoj Jože, Kašeljska cesta 116,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S000811378, reg. št. 59825, izdala UE
Ljubljana. gnf‑243466
Količ Marina, Jelarji 13, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001168445, izdala UE Koper.
gnb‑243720
Kordić Mate, Garibaldijeva ulica 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI000064143. gnd‑243718
Korlat Merdžana, Steletova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002136217, reg. št. 271879, izdala UE
Ljubljana. gnp‑243806
Kotar Anton, Jamska ulica 30, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001655713, reg. št. 4223, izdala UE
Trebnje. gnm‑243534
Kovačevič Zedin, Litijska cesta 256,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002233867, reg. št. 254566, izdala UE
Ljubljana. gnt‑243452
Koželj Ana, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1485805, reg. št. 175, izdala UE Velenje.
gnf‑243516
Krdžalić Izet, Jevnica 14/c, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1782745, reg. št. 14008, izdala UE Litija.
gnp‑243531
Krumpak Andrejka, Prušnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002099104, reg. št. 267348, izdala UE
Ljubljana. gnm‑243784
Kumer Mitja, Delavska ulica 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001738354, reg. št. 126168, izdala UE
Maribor. gnc‑243798
Kvas Franc, Čadram 65, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 1689925, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnj‑243762
Lancner Milan, Opekarniška cesta 8,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, št. S002008045, izdala UE
Nova Gorica. gnu‑243751
Lozej Mojca, Sveto 72, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001586735.
gnc‑243469
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Luketa Zorica, Povšetova ulica 104 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002093958, reg. št. 176971, izdala UE
Ljubljana. gnk‑243786
Lukman Marjeta, Kromberk, Ulica Vinka
Vodopivca 126, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003081079,
izdala UE Nova Gorica. gnw‑243524
Magdalenc Bojan, Žegar 17, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S003057382. gnc‑243669
Martinčič Nejc, Polica 45, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1627938, reg. št. 24211, izdala UE
Grosuplje. gnx‑243698
Muhamedagić Anica, Komen 118/c,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001950237, izdala UE Sežana.
gnj‑243512
Omahen Regovc Špela, Britof 221/g,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002231749, reg. št. 277218, izdala UE
Ljubljana. gnh‑243439
Ovsenik Janez, Zgoša 20, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 01680694, reg. št. 921.
gns‑243578
Pahor Andreja, Zelena pot 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001918423, reg. št. 59879, izdala UE
Ljubljana. gnn‑243783
Pajk Aleš, Curnovec 42 B, Sromlje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50 km/h
BGH, št. S 2071259, reg. št. 19316, izdala
UE Brežice. gny‑243747
Palkovič Atila, Obirska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S000448894, reg. št. 188565, izdala UE
Ljubljana. gni‑243463
Pavlica Tadej, Dornberk, Vodnikova ulica
42, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001701363, izdala UE Nova
Gorica. gnu‑243526
Pečenko Marjana Pia, Branik 10/a,
Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002006987, izdala UE Nova Gorica.
gnc‑243519
Pegan Janko, Bilje 48/b, Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 000457463,
izdala UE Nova Gorica. gnx‑243523
Petrič Jože, Krka 2, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 001901649, izdala UE Grosuplje.
gnw‑243699
Pevec Vida, Ulica 11. novembra 8,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 1417, izdala UE Krško.
gny‑243497
Pisk Adrijana, Branik 33/f, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1929805,
izdala UE Nova Gorica. gnb‑243520
Piškur Albin, Luče 21, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002023038, izdala UE Grosuplje.
gnc‑243694
Pleško
Nataša,
Draževnik
21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1566494, reg. št. 145733, izdala UE
Ljubljana. gnr‑243779
Podgoršej Jernej, Šentrupert 14,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2246212, reg. št. 134037, izdala UE
Maribor. gny‑243797
Poglavc Tadej, Strmca 67, Laško,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S001317232. gnz‑243496
Ponikvar Marko, Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S002112423, reg. št. 270706, izdala UE
Ljubljana. gnq‑243455
Prelog Matjaž, Litijska cesta 147D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003104672, reg. št. 50757, izdala UE
Ljubljana. gnf‑243791
Primar Simona, Sneberska cesta 15 C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001096188, reg. št. 160995, izdala UE
Ljubljana. gns‑243453
Prinčič Nevenka, Vojkova ulica 32,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001834059. gns‑243753
Prosen Lara, Glonarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001709733, reg. št. 257743, izdala UE
Ljubljana. gnu‑243801
Režek
Marjan,
Tomačevo
53B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003068595, reg. št. 176275, izdala UE
Ljubljana. gni‑243788
Rižnar Sonja, Zamušani 46/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1406443, izdala UE Ptuj. gni‑243763
Rus Slavko, Požarnice 26 B, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S001963128, reg. št. 105702,
izdala UE Ljubljana. gnj‑243787
Sekulič Milan, Topniška ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001595381, reg. št. 183840, izdala UE
Ljubljana. gnl‑243460
Sever Franc, Žice 47, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001333950, izdala UE Lenart.
gnm‑243659
Skubic Žgajnar Marija, Selska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001042404, reg. št. 4192, izdala UE
Ljubljana. gnh‑243464
Slapšak Anica, Klanska ulica 5,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001944436, reg. št. 86116, izdala UE
Ljubljana. gng‑243540
Slekovec Robert, Panonska ulica 5/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002216479, reg. št. 134690, izdala UE
Maribor. gnz‑243796
Slukan Katarina, Pod vrtačo 16,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002012217, izdala UE Sevnica.
gnl‑243685
Stanko Grega, Bezenškova ulica 35,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3062753, reg. št. 135275, izdala UE
Maribor. gnm‑243809
Stanko Mijo, Ljubljanska cesta 107,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1816242, izdala UE Grosuplje.
gny‑243697
Starič Ana, Mrzla Luža 8, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000344471, reg. št. 4436, izdala UE
Trebnje. gno‑243532
Stropnik Marjan Konrad, Kavče 40/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000563098, reg. št. 174, izdala UE
Velenje. gne‑243517
Svetin Iztok, Partizanska cesta 3,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000981357, izdala UE Grosuplje.
gnz‑243696
Šantič Janja, Ulica oktoberske revolucije
27B, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI000050351. gnd‑243518
Škreblin Boris, Gubčeva 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1921029, izdala UE Ptuj. gng‑243765
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Špendl Matej, Ulica kneza Koclja 33,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 305466, reg. št. 86387, izdala UE Maribor.
gnn‑243808
Štorman Matic, Vrh nad Laškim 28A,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. GH A do
50 km/h, št. S001663629, izdala UE Laško.
gnb‑243495
Šuklje Marko, Ozeljan 121A, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001834331, reg. št. 3790, izdala UE Nova
Gorica. gnn‑243458
Švajger Miran, Kozje 138, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2117300, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc‑243794
Težak Matej, Majcigerjeva ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001240372, reg. št. 114310, izdala UE
Maribor. gno‑243457
Tone Peter, Meža 154, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 3083305, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl‑243660
Vajda Franc, Sokolska ulica 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 2236862, reg. št. 128623,
izdala UE Maribor. gnd‑243693
Vatovec Dean, Malija 127, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000066659, reg. št. 15243, izdala UE
Piran. gny‑243772
Vazovec Tadej, Levstikova ulica 9,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2246130, reg. št. 121139, izdala UE
Maribor. gnh‑243814
Veilguni Franc, Brezje pri Poljčanah 3/a,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 477106, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk‑243761
Veselič Danijela, Lucija, Fazan 11A,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 48290, reg. št. 13234, izdala
UE Piran. gng‑243715
Vezkak Mihec, Draža vas 78, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001451117, reg. št. 14627, izdala UE
Slovenske Konjice. gne‑243467
Vezovnik Gorazd, Šentjanž 44, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1862989. gnv‑243525
Vidic Aleš, Brdo 3, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. A1 A B G H, št. S002040830.
gnv‑243675
Vidmar Jernej, Cesta vstaje 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001434262, reg. št. 225878, izdala UE
Ljubljana. gnm‑243459
Vidmar Stanislav, Tugomerjeva ulica 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001864745, reg. št. 12438, izdala UE
Ljubljana. gnj‑243462
Vihar Stanislav, Radizel, Mariborska
cesta 118, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BFGH, št. S 1937052, reg. št.
23, izdala UE Maribor. gnk‑243811
Volk Jože, Sobenja vas 1, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1445702, reg. št. 11411, izdala UE
Brežice. gnx‑243748
Zemljič Barbara, Ronkova ulica 1,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1774621, reg. št. 14507, izdala
UE Slovenj Gradec. gnh‑243789
Žigon Dean, Lokavec 135A, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2056500, reg. št. 11452, izdala UE
Ajdovščina. gny‑243522
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Žižek Anita, Rinčetova Graba 2/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001812921, izdala UE Ljutomer.
gnl‑243535

Zavarovalne police preklicujejo
Jelenc Matjaž, Racovnik 21, Železniki,
zavarovalno polico, št. AO 905495.
gnm‑243734
Kavčič Urban Jaka, Vrhovčeva ulica
6 B, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
06101112086, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnb‑243670
Lavrenčič
Nikolaj,
Lokavec
3/a,
Ajdovščina,
zavarovalno
polico,
št.
4143001284 – življenksko zavarovanje,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn‑243733
Pušnik Branko, Zgornja Hajdina 132 B,
Hajdina, zavarovalno polico, št. 435676562,
izdala zavarovalnica Triglav d.d. m‑1421

Spričevala preklicujejo
Bogatin Jasna, Zgornji Duplek 77A,
Spodnji Duplek, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2000, 2001, 2002. m‑1420
Budja Monika, Sovjak 39, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Juga Polak
Maribir, izdano leta 1992. m‑1419
Cener Dragan, Borejci 55, Tišina,
spričevalo 8. razreda OŠ Murska Sobota.
gnu‑243826
Cuk Stojan, Velika Polana 143, Velika
Polana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
strojne in tekstilne šole v Murski Soboti 3,
izdano leta 1996 in 1997. gnb‑243820
Dobrotinšek Tanja, Globoče 9, Vojnik,
spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole v Celju – tehnik zdravstvene
nege, izdano leta 2004. gnw‑243799
Ferjanič Miha, Ivanuševa 5, Rogaška
Slatina, maturitetno spričevalo in obvestilo
pri splošni maturi Šolskega centra Rogaška
Slatina, izdano leta 2005. gnq‑243705
Gostiša Kristjan, Tomšičeva 17/b, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnh‑243443
Hibič Edin, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole v Mariboru, izdano leta
1990. m‑1423
Jarc Petra, Podcerkev 40, Cerknica,
spričevalo o končani OŠ Karla Destovnika
Kajuha v Ljubljani. gnv‑243475
Jarc Petra, Podcerkev 40, Cerknica,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
grafične šole v Ljubljani. gnu‑243476
Jazbec Andrej, Lesična 52 A, Lesično,
indeks, št. 30802514, Medicinska fakulteta
Maribor. m‑1434
Jevšnik Darinka, Pb potoku 4, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1983. m‑1409
Jozelj Dušan, Cankarjeva cesta 8,
Logatec, diplomo Srednje lesarske šole
v Ljubljani, št. II/59, izdana leta 1984.
gnm‑243509

Koršič Luka, 9. korpus 5, Izola – Isola,
spričevalo o končanem razredu devetletne
OŠ Vojke Šmuc Izola, izdano leta 2006.
gnl‑243735
Koščak Lučka, Plešivica 4, Grosuplje,
diplomo edagoške akademije v Ljubljani,
št. 5881/81-R. gnu‑243726
Krstič Maja, Na zelenici 1, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje – smer turistični tehnik.
gne‑243592
Ledinek Miran, Gačnik 23A, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole, smer zidar, izdano
leta leta 1998. m‑1414
Lorber Simona, Jelenče 21 A, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2001. m‑1412
Marič David, Mariborska cesta 56,
Radlje ob Dravi, spričevalo 1. letnika rednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1979.
m‑1415
Metinger Ana, Glavni trg 32, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Muta,
izdano leta 1988. gnf‑243591
Mijan Katja, Kajuhova 1, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 2003.
m‑1408
Milič Denis, Laznica 59, Limbuš,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 2005. m‑1428
Milič Denis, laznica 59, Limbuš,
spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2001/2002. m‑1410
Močnik Saša, Most na Soči 74, Most
na Soči, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1993. gno‑243482
Orehek Ivanka, Cesta borcev 5A,
Radomlje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Ekonomske srednje šole Domžale, izdano
leta 1980, 81, 82, 84. gnr‑243829
Parežnik Jernej, Praprotnikova ulica
2, Mozirje, spričevalo 1. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, izdano
leta 2005/06. gnp‑243756
Petek Uršič Vida, Strmica 1, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
tekstilne šople v Kranju, izdano leta 1979,
izdano na ime Petek Vida. gny‑243472
Ponikvar Aleš, Matije Blejca 14, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Marije Vere
Kamnik, izdano leta 1988. gny‑243447
Račečič Maja, Krpanova 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1995. m‑1426
Salihović Husejn, Ulica Arnolda
Tovornika 15, Maribor, spričevalo 1.,2. in
3. letnika Srednje strojno poslovne šole
Maribor, izdano leta 1980,1981,1982.
m‑1427
Schwenter Boštjan, Markovičeva ulica
17, Maribor, indeks, št. 1039, Srednje šole
za gostinstvo leto izdaje 2006. m‑1430
Sečnik Lea, Butajnova 20/c, Horjul,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2005. gnz‑243546
Simončič Tanja, Triglavska ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2006. gnx‑243677
Stjepanović Maša, Ulica Rašiške čete
17, Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne in gumarske šole Kranj,
izdano leta 2002, izdano na ime Bizilj
Maša. gnx‑243473
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Štunf Goretta, Bakovci, Mladinska
46, Murska Sobota, spričevalo Šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 1999.
gnl‑243435
Štunf Goretta, Bakovci, Mladinska
46, Murska Sobota, spričevalo Šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 1998.
gnk‑243436
Štunf Goretta, Bakovci, Mladinska
46, Murska Sobota, spričevalo Šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 1997.
gnj‑243437
Štunf Goretta, Bakovci, Mladinska 46,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 1999. gni‑243438
Takaj Abaz Elvira, Litijska cesta 81/a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Božidarja
Jakca v Ljubljani. gnb‑243770
Takaj Abaz Elvira, Litijska cesta 81/a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Božidarja
Jakca Ljubljana. gnz‑243821
Trstenjak Lejla, Kajuhova 11, Šoštanj,
spričevalo 1. letnika Frizerske šole v Celju,
izdano leta 2005. gnw‑243474
Urbanič Nika, Kriška Reber 11, Trebnje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča, izdano leta 2003. gnv‑243750
Veber Brigita, Pod lipami 36, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Celju, izdano leta 1993.
gnh‑243764
Vene Stanislav, Podlipa 12, Raka,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja Ljubljana, enota Krško – papirničar,
izdano leta 1987. gny‑243572
Verbič Matija, Staretova ulica 3,
Mengeš, spričevalo 3. letnika Srednje
elektrotehniške šole Ljubljana, izdano leta
1993. gnv‑243579
Volčanšek Matjaž, Ferkova 16, Maribor,
spričevalo zaključno 8. razreda OŠ –
Andragoški zavod Maribor, izdano leta
1991. m‑1432
Vrcelj Tamara, Prijateljev trg 1, Ribnica,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gng‑243740
Zebec Zdenka, Ob gozdu 8, Maribor,
spričevalo zaključno 8. razreda OŠ Franc
Rozman Stane, izdano leta 1984. m‑1431

Ostale listine preklicujejo
ALFOM d.o.o., Podgorje 64/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, izvod licence, št.
GE001494/02568 za vozilo MAN Typ LOXF8.150, reg. št. SG D& – 322. gnc‑243444
Benić Novica, Postaja 7, Most na Soči,
delovno knjižico. gnc‑243544
Beus Borut, Cilenškova 24, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw‑243824
Blatnik Blaž, Ulica heroja Staneta 12,
Maribor, delovno knjižico Št. 242 izdana leta
1984 v Mariboru. m‑1417
Bohinec Aleksander, Pekel 27, Pesnica
pri Mariboru, delovno knjižico št. 14206 izd.
l. 1999 v Mariboru. m‑1422
Bombek Jožef, Lešnica 20, Ormož,
delovno knjižico. gns‑243478
Bratina Miroslav, Stomaž 77, Sežana,
orožni list, št. 000003298, izdala UE
Ajdovščina. gno‑243707
Cankar Peter, Lavrovec 21 A, Logatec,
Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
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licence v cestnem prometu, št. 606077
izdalo Ministerstvo za promet in zveze,
izdano 16. 6. 1997. gnu‑243626
Cindrić Sonja, Matjaževa ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb‑243445
Čargo Urška, Ročinj 32, Ročinj, vozno
karto, št. 0602711, izdal Avrigo Nova Gorica.
gnx‑243573
Černe Marko, Cesta II. grupe odredov
30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71000638, Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gng‑243815
Elikan Vesna, Škocjan 10, Turjak, vozno
karto, št. 677, relacija Turjak–Ljubljana, izdal
Veolija transport d.d. gnc‑243619
Fantinič Vasja, Škocjanska pot 30/b,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 22060320, izdala Fakulteta za šport v
Ljubljani. gnp‑243706
Godec Gregor, Mariborska cesta 9,
Selnica ob Dravi, vozno karto, št. 7556, izdal
Veolia d.d. Maribor. m‑1425
Goldinskij Ana, Cvetkova 28, Murska
Sobota, 4 delnice CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod štev. 112.
gno‑243732
Goldinskij Vladimir, Cvetkova 28, Murska
Sobota, 16 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod štev. 134.
gnp‑243731
Horvat Urška, Hrušica 31, Hrušica,
delovno knjižico. gnu‑243576
Hrastnik Gregor, Slatina 32, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 93490471,
FERI Maribor. m‑1418
Janc Iztok, Melikova ulica 70, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw‑243549
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, izvod
licence, št. 1012731 za vozilo z reg. št. LJ
LPP-194, datum izdaje 27. 12. 2002, št.
licence 0000546/00673/243, veljavnost
23. 12. 2007. gnx‑243823
Jegarinec Bojan, Borštnikova 17,
Maribor, delovno knjižico št. 28639, izdano
leta 2006 v Mariboru. m‑1411
Jenko Marijan, Kamniška cesta 5,
Mengeš, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-7443-00, ser. št.
94, izdala Uprava za pomorstvo v Kopru,
dne 26. 10. 1994. gnp‑243485
Jeraj Dejan, Blatna Brezovica 57,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 64010072,
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnh‑243493
Jerič Robert, Beričevo 58, Dol pri
Ljubljani, izkaznico vojnega veterana
št. F 0005654 un potrdilo Št. 480.
gni‑243738
Jernej Bojan, Rošpoh 36, Maribor,
delovno knižico št. 3895, izdana leta 1994
v Mariboru. m‑1416
Kališnik Robi, Podljubelj 268, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 20200681, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne‑243742
Kasner Ivan, Pri vrtnariji 57, Maribor,
delovno knjižico št. dvojnika 111837, izdano
leta 2000 v Piranu. m‑1413
Kavčič Matjaž, Kidričeva cesta 68, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnn‑243583
Kiralj Rozalija, Štefana Kovača 20,
Murska Sobota, 16 delnic CAVT Murska
Sobota, vpisane v v delniško knjigo, št.
1400. gnj‑243737
Koloman Lanjšček, Prešernova 59,
Murska Sobota, 16 delnic CAVT Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod
številko 2059. gnq‑243730
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Korošec Silvo, Ravne 12, Tržič, delovno
knjižico. gnk‑243736
Kos Irena, Gladomes 16, Zgornja
Ložnica, delovno knjižico reg.št. 15059
serijska št. 317948 izdana v slovenski
bistrici leta 1983. m‑1424
Košir Alenka, Špeglova 42, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 93420102,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
gnw‑243574
Križan Zlatko, Ulica Staneta Severja 13,
Maribor, delovno knjižico. m‑1433
Leben Mihael, Mihovci pri Veliki Nedelji
57/a, Velika Nedelja, študentsko izkaznico,
št. 61207510, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. gns‑243503
Motovizija d.o.o., Celovška cesta 258,
Ljubljana, original obrtno dovolenje, št.
034153/4066/01-37/2000 z dne 24. 3. 2000.
gnb‑243695
Mulej Brigita, Neubergerjeva 25,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-02471, ser. št.
12558, izdala Uprava za pomorstvo v Kopru,
dne 23. 6. 2003. gnx‑243548
Mušanović Sabina, Rožič vrh 14,
Črnomelj,
študentsko
izkaznico,
št.
19450766, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnv‑243550
Osmani Evzal, Šentiljska 49A, Maribor,
delovno knjižico št. 22859 izdano leta 2003
v Mariboru. m‑1429
Osmičević Edin, Pavšičeva 20, Logatec,
delovno knjižico. gnf‑243441
Pipič Sašo, Kosovelova 3, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 01075234,
Univerza v Ljubljani Pedagoška Fakulteta.
gnm‑243484
Plaznik Žiga, Tomačevska cesta 11,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Srednja
strojna šola. gnf‑243716
Plevel Andrej s.p., Moste 81, Komenda,
dovolenje za sezonsko zaposlitev, št.
04244185826 z dne 6. 4. 2006 za tujca
Tihomirović Radoslava. gng‑243440
Pogorevc Tjaša, Luke Kruniča 15, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
93577600, FERI Maribor. m‑1435
Potež Ivan, Ljubljanska 27A, Maribor,
Potrdilo za opravljanje s plovilom motorne
jahte GOBBI-ATLANTIS 47, ident. št. trupa
H.I.N.IT GOB5B124K405. gnb‑243545
Potočnik Marko, Gubno 38 A, Šmarje
pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
37000660, Veterinarske fakultete v Ljubljani.
gnt‑243827
Puntarič Luka, Cesta 5. maja 3 D,
Logatec, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina 2006. gns‑243828
Rajh Raphael, Clevelandska ulica 21,
Ljubljana, delovno knjižico. gny‑243547
Strajnšak Jana, Frana Kovačiča 129,
Veržej, vozno karto, št. 954, na relaciji
Veržej – Rakičan. gnv‑243575
Šnepf Vida, Kidričeva 33, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnc‑243494
Tkačuk Dejan s.p., Senožeče 82,
Senožeče, dovolenje za sezonsko zaposlitev,
št. 0217249741, izdano 4. 9. 2006 za tujca
Samardžić Amir. gne‑243442
Vrbnjak Laura, Šegova ul. 20, Novo
mesto, delovno knjižico, št. registra 10359.
gnt‑243577
Zver Vesna, Vesca 4, Ljubljana, delovno
knjižico. gnf‑243741
Žunec Branko, Staneta Rozmana 7,
Murska Sobota, 6 delnic CAVT Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod
številko 311. gnr‑243729
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A) 9317
Predhodni razpisi
9317
Blago
9317
Gradnje
9317
Storitve
9318
Javni razpisi
9318
Blago
9318
Gradnje
9336
Storitve
9341
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
9353
Blago
9353
Javni razpisi za natečaj
9355
Storitve
9355
Obvestila o oddaji naročila
9356
Blago
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Gradnje
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Storitve
9373
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
9381
Blago
9381
Gradnje
9383
Storitve
9385
Javni razpisi
9386, 9421
Javne dražbe
9391
Razpisi delovnih mest
9392
Druge objave
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Evidenca statutov sindikatov
9411
Odločbe in sklepi po ZPOmK
9412
Objave gospodarskih družb
9412
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
9412
Razširitev dnevnega reda
9413
Sklici skupščin
9413
Sklepi skupščin
9414
Zavarovanja
9415
Objave sodišč
9416
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
9416
Izvršbe
9418
Objave zemljiškoknjižnih zadev
9418
Amortizacije
9419
Oklici o skrbnikih in razpravah
9419
Oklici dedičem
9419
Oklici pogrešanih
9420
Sodni register, vpisi po ZGD
9420
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
9420
Preklici
9421
Štampiljke preklicujejo
9421
Priglasitvene liste preklicujejo
9422
Potne listine preklicujejo
9422
Osebne izkaznice preklicujejo
9422
Vozniška dovoljenja preklicujejo
9424
Zavarovalne police preklicujejo
9426
Spričevala preklicujejo
9426
Ostale listine preklicujejo
9427
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